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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2015
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016

PROCESSO Nº 08.00279-00/2014

OBJETO:  Registro  de  Preços  com  vistas  a  Contratação  de  pessoa  jurídica
especializada  no  ramo  de  Prestação  de  Serviços  de  Vigilância  e  Segurança
Patrimonial Armada e Desarmada Diurno e Noturno, para atender as unidades de
saúde  e  administrativas  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA,  com
fornecimento de toda mão de obra, materiais e equipamentos, executada de forma
direta  e  contínua,  conforme  o  Projeto  Básico,  tendo  como  premissa  o  binômio
“economia/qualidade”, especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  nos
Anexos I, II deste Edital,  as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes
quando da elaboração de suas propostas.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 16/11/2016 às 11:00 horas.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/11/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/11/2016, às 11:00 horas.

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 29/11/2016, às 11:00 horas.

REFERÊNCIA DE TEMPO:  Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília/DF.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Telefones: (0xx69) 3901-2950
E – mail: cpl  equipe2  @hotmail.com
Endereço: Secretaria de Municipal de Saúde – SEMUSA.
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Saúde – CPL-SAÚDE/SEMUSA
Avenida: Gov. Jorge Teixeira, nº. 1146 – Bairro Nova Porto Velho
CEP: 76.820-116 – Porto Velho – RO

site: www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado.

O EDITAL completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL-SAÚDE, em meio magnético,
mediante entrega de um CD-R vazio e/ou Pen Drive, de segunda a sexta-feira no horário das
08:00  às  14:00  horas  no  endereço  acima,  ou  ainda  pelo  endereço  eletrônico
http://www.portovelho.ro.gov.br – opção -  portal de compras (SEMUSA).  Quaisquer dúvidas
contatar pelo telefone (0XX69) 3901-2950, nos horários anteriormente explicitados.

Porto Velho, 11 de Novembro de 2016

Carlos Jacó Aires Corrêa Júnior
Pregoeiro
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EDITAL Nº 045/2015 - SRP 020/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2015
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PROCESSO Nº 08.00279-00/2014

PREÂMBULO

O MUNICIPIO DE PORTO VELHO, por intermédio do pregoeiro designado pelo Ato de
Designação  Nº001/2015/GAB/SEMUSA/PMPV  de  26/01/2015, publicado  no  Diário
Oficial do Município Nº4.898 de 27/01/2015, torna público para conhecimento dos interessados
que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do TIPO MENOR
PREÇO,  critério  de  Adjudicação  (POR  LOTE), visando  atender  à  Secretaria  Municipal  de
Saúde-  SEMUSA,  o  qual  será regido  pela  Lei  Federal  nº  10.520,  de 17.07.2002,  Decreto
Federal  nº  5.504.2005,  pelo  Decreto  Municipal  n°s  10.300  de  17.02.2006  e  13.707,  de
21.11.2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666/93 (com suas posteriores alterações),  bem como Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações pela Lei Complementa Nº 147, de 7 de agosto de 2014 e
demais normas regulamentares estabelecidas neste ato convocatório, cujas propostas deverão
ser entregues nos termos estipulados neste edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO.

1.1. Registro de Preços com vistas a contratação de pessoa jurídica especializada no
ramo de  Prestação  de  Serviços  de  Vigilância  e  Segurança  Patrimonial  Armada  e
Desarmada Diurno e Noturno para atender as unidades de saúde e administrativas
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, com fornecimento de toda mão de obra,
materiais e equipamentos, executada de forma direta e contínua, conforme o Projeto
Básico, tendo como premissa o binômio “economia/qualidade”, especificações técnicas,
unidades  e  quantidades  definidas  nos  Anexos  I  e  II  deste  Edital,  as  quais  deverão  ser,
minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas..

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/11/2016 às 11:00 horas.

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/11/2016 às 11:00 horas.

1.4 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/11/2016 às 11:00 horas.;

1.5 DATA DO PREGÃO / DISPUTA DE PREÇOS: 29/11/2016 às 11:00 horas.;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I: Projeto Básico;
b) Anexo II: Especificações Técnicas do Objeto/ Modelo Proposta;
c) Anexo III: Dos Locais Previstos a serem Executados os Serviços de Vigilância Armada,

Desarmada e Quantitativos de Postos;
d) Anexo IV-A: Planilha de Custos Unitários;
e) Anexo IV-B: Planilha de Custos Unitários;
f) Anexo IV-C: Planilha de Custos Unitários;
g) Anexo V:  Minuta de Contrato;
h) Anexo VI: Autorização Complementar ao Contrato N° Xxxx;
i) Anexo  VII: Declaração  de  Contratos  Firmados  com  a  Iniciativa  Privada  e  a

Administração Pública;
j) Anexo VIII: Modelo de Termo de Cooperação Técnica;
k) Anexo IX: Autorização para Desconto em Faturas;
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l) Anexo X: Autorização para a Retenção de Garantia;
m) Anexo XI: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
n) Anexo XII: Modelo da Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
o) Anexo XIII: Modelo de Declaração quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho de Menores;
p) Anexo XIV: Minuta de Ata de Registro de Preços.

2. PRAZO DE VALIDADE DA ATA

2.1. O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, terá a validade de 12 (doze)
meses consecutivos,  contados a partir  da assinatura do contrato, podendo o mesmo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, conforme preconiza a
legislação vigente, observando o limite de 60 (sessenta) meses, na forma prevista no artigo
57, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que haja expressa manifestação
da Administração.

2.2.  Durante o prazo de vigência da Ata, a Administração não será obrigada a adquirir  o
serviço  referido  neste  Edital  e  seus  anexos,  exclusivamente  pelo  Sistema de  Registro  de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos
beneficiários  do  registro,  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de  condições.  A
Administração  poderá,  ainda,  cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses
legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
que promova a comunicação pela  INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-
se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do
horário  previsto  neste  Edital,  a  sessão  pública  na  internet  será  aberta  por  comando  do
pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,
designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para  o  aplicativo  “Licitações”,  constante  da  página  eletrônica  do  Banco  do  Brasil  S/A,  no
endereço,  www.licitacoes-e.com.br, opção “acesso identificado”.

3.3. Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao processo licitatório em epígrafe deverão
ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,  via  internet,  pelo  e-mail
c  plequipe2@hotmail.com  ;

3.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes  interessados  e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo  MENSAGENS,  no  link
correspondente a este edital.

3.5. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para recebimento e
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para abertura da sessão e
início da disputa.

3.6. Este Edital e seus anexos serão disponibilizados aos licitantes, exclusivamente por meio
magnético, na Secretaria de Municipal de Saúde - SEMUSA, na sala da Comissão Permanente
de Licitação – CPL - SAÚDE, situada na Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº. 1146 – Bairro Nova
Porto  Velho,  CEP:  76.820-116 – Porto  Velho  – RO ou no site  do Banco do Brasil  SA,  no
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endereço eletrônico www.licitaçoes-e.com.br ou ainda, no site da Prefeitura Municipal de Porto
Velho-RO no endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br;

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 Os recursos orçamentários serão destacados conforme a seguir:

Programa de Trabalho: 

08.31.10.122.007.2.0001 – Administração da Unidade;
08.31.10.302.261.2.271 – Manutenção da Maternidade Municipal Mãe Esperança;
08.31.10.302.261.2.280 – Manutenção do SAMU;
08.31.10.301.268.2.296 – Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família;
08.31.10.302.261.2.405 – Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Medicas;
08.31.10.302.267.2.278 – Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento UPAs;
08.31.10.302.261.2.276 - Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher;
08.30.10.302.265.2.290 – Manutenção da Rede Psicossocial;
08.31.10.303.274.2.144 – Manutenção da Farmácia Popular.

Elemento de Despesa:

3.3.90.39 

Fonte de Recursos:

01.02 e 01.07 Prevista na LOA (Lei Orçamentarias Anual de 2016)

4.2  VALOR  ESTIMADO DA  CONTRATAÇÃO: R$  17.560.113,12  (dezessete  milhões,
quinhentos e sessenta mil cento e treze reais e doze centavos).

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1.  Poderá  participar  desta  licitação  toda  e  qualquer  firma  individual  ou  sociedade,
regularmente estabelecida no País, desde que atenda a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

5.2.  A  presente  licitação  será  realizada  através  de  sistema  eletrônico,  de  modo  que  os
licitantes  ou  seus  representantes  legais  deverão  estar  previamente  cadastrados  junto  ao
provedor  do  sistema eletrônico  –  Banco  do  Brasil  S/A,  através  do  portal  de  licitações  no
endereço eletrônico  www.licitaçoes-e.com.br,  devendo o interessado preencher  o termo de
adesão e apresentar a documentação exigida para ter acesso ao portal. 

5.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a
proponente  deverá  manifestar  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  de
habilitação previstas neste Edital;

5.3.1 –  As  empresas  participantes  do  procedimento  licitatório  quando  da  declaração  no
sistema  de  que  cumprem todos  os  requisitos  de  habilitação  do  edital,  automaticamente,
estará,  declarando,  ainda  o  atendimento  aos Anexos  XI,  XII  e  XIII (Declaração  de
Elaboração  Independente  de  Proposta,  Declaração  de  Superveniência  de  Fato
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Impeditivo e Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho
de Menores), deste Edital.

5.4. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais
das seguintes situações:

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades impostas
por  qualquer  órgão  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho-RO  motivada  pelas  hipóteses
previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
b) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
c) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
d) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

5.4.1. Por se tratar de serviços comum, no mercado, não será admitido a participação de
empresas, na condição de consórcios; 

5.5.Todos os documentos a serem entregues deverão ser impressos por qualquer processo,
sem  rasuras,  emendas,  ressalvas  ou  entrelinhas,  devendo  aqueles  que  não  forem
apresentados em papel timbrado trazer a razão social ou denominação social do emitente, e
deverão ainda, ser apresentados em originais ou fotocópias autenticadas,  exclusivamente,
por  Tabelião  de  Notas,  ou  ainda,  autenticados  por  servidor  pertencente  à  Comissão
Permanente de licitação – CPL - SAÚDE, mediante apresentação e conferência dos originais.

6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1. CONDUÇÃO DO CERTAME

6.1.1-  O  certame  será  conduzido  pelo  Pregoeiro,  que  terá,  em  especial,  as  seguintes
atribuições:

I. Coordenar o processo licitatório;
II. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas a este Edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração;
III. Conduzir a sessão pública na Internet;
IV. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste instrumento
convocatório;
V. Dirigir a etapa de lances;
VI. Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII.  Receber,  examinar  e  decidir  os  recursos,  encaminhando-os  à  autoridade  competente
quando mantiver sua decisão;
VIII. Indicar o vencedor do certame;
IX. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI.  Encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  à  autoridade  superior  e  propor  a
homologação.

6.2. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

6.2.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão
dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências
do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

6.2.2.  A  informação  dos  dados  para  acesso  deve  ser  feita  na  página  inicial  do  site
www.licitacoes-e  .   com.br, opção "Acesso Identificado".
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6.2.3. A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil e
poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação
do  credenciado  ou  por  iniciativa  do  Banco  do  Brasil,  provedor  do  sistema,  devidamente
justificado;

6.2.4. 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 ao Município
de Porto Velho – RO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

6.2.5.  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;

6.3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

6.3.1.  A  participação  no  certame  se  dará  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 no site www.licitacoes-e.com.br, opção
"Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

6.3.2. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas neste
Edital, declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que sua
proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

6.3.3. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível  aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados;

6.3.4. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no
endereço eletrônico utilizado para divulgação;

6.3.5. Caberá à 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.

7 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

7.1 – A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico
via  internet,  com a divulgação  das  propostas  de preços recebidas,  que deverão estar  em
perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital e seus anexos, e
deverão consignar os dados elencados nos subitens  8.2.2 a 8.2.9, passando o Pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das propostas.

7.2 – Aberta a etapa competitiva os representantes das licitantes deverão estar conectados ao
sistema  para  participar  da  sessão  de  lances.  A  cada  lance  ofertado  o  participante  será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.3 –  Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.

7.4 –  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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7.5 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes.

7.6 –  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente  dos  lances,  emitido  pelo  sistema eletrônico,  após  o  que  transcorrerá  período  de
tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico,
finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de lances.

7.7  –  Caso  o  sistema  não  emita  o  aviso  de  fechamento  iminente,  o  Pregoeiro  se
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes;

7.8 -. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor.

7.9  –  Após  o  encerramento  da  etapa  de  lances  da  sessão  pública,  o  Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.10  –  Após  a  fase  de  lances  e/ou  negociação,  se  houver,  a  licitante  vencedora  deverá
readequar  os  preços  unitário  e  total  dos  lotes,  salientando  que  serão  desclassificadas  as
propostas que ofertarem preços totais ou unitários superiores ao preço de mercado atestado
pela Administração.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 – Do envio eletrônico da proposta:

8.1.1 – Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema de “licitações-e” até a
data e horários definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital.

8.1.2 – Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a “Descrição Detalhada
do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da
proposta com o objeto licitado.

8.1.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. O licitante será responsável por
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,  assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.1.4  –  Após  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

8.1.5. É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para 01 (um), alguns ou
todos os lotes, objeto do presente Edital;

8.1.6 – Quando do cadastro da proposta de preços e inclusão de informações e documentos
complementares junto ao campo de informação do sistema “licitações-e”, não poderá o lici-
tante informar qualquer dado que possibilite a sua identificação (tais como: nomes,
endereços, logos da empresa, etc), sob pena de desclassificação.

8.1.7. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos decor-
rentes da operação de execução dos serviços, objeto desta licitação, tais como transporte,
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mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetiva-
ção do cumprimento das obrigações decorrentes do presente Pregão;

8.1.8. Informações como: Marca, modelo/referência deverão constar do campo próprio do sis-
tema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convocatório, outras informações
julgadas necessárias e pertinentes serem prestadas no campo “Informações Adicionais” do for-
mulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.

8.1.9 – A ausência de Marca, modelo no campo próprio do sistema não impedirá a licitante de
participar da etapa de lances. Porém, tais informações deverão constar na proposta original re-
ajustada e enviada ao Pregoeiro, IMEDIATAMENTE, via e-mail, após a fase de lances. Bem
como, àquelas encaminhadas à CPL por qualquer meio de transporte, dentro do prazo estabe-
lecido no item 9.4.2, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

8.2. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.2.1. Das Condições para aceitabilidade

8.2.2. Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas especifi-
camente com as seguintes condições:

8.2.3.  A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final,
com as especificações técnicas do objeto ofertado conforme o ANEXO II deste Edital, sob pena
de responsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direito de licitar
e/ou declaração de inidoneidade);

8.2.4  –  A Proposta  de  Preços  deverá  ser  impressa em papel  timbrado  em 1 (uma) via,
redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente), sem
ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as páginas e assinada
na última pelo responsável ou procurador da empresa licitante, bem como numeradas em
ordem crescente, além de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail, fax e telefone do licitante, bem
como conta – corrente, nome e número da agência bancária pela qual ocorrerá o crédito
dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-
se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitário e total por item, em Real, utilizando-se apenas duas casas decimais
após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosa-
mente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que in-
duza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese
de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de apuração do
real valor da proposta;

8.2.5 – O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecu-
tivos a partir da data de abertura desta sessão de licitação.

8.2.6 – Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do responsável
da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão.

8.2.7 – Na Proposta deverá conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização
dos serviços ofertados, em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá ser indicada a
marca, modelo, referência, observadas as especificações mínimas contidas neste edital.
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8.2.8 – Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos, impressos e/ou
outros documentos referentes aos serviços licitados, enviando-os em tempo hábil, escanear
para  o  e-mail  cplequipe2@hotmail.com,  a  fim  de  proporcionar  ao  Pregoeiro,  maiores
condições de aferição da qualidade e aceitabilidade dos serviços ofertados;

8.2.9 –  A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnico
sobre  o  serviço  ofertado,  bem  como  informações  que  não  constem  em  seu  catálogo,
entretanto,  é  necessário  ao  julgamento  ser  objetivo,  conforme  especificações  do  serviço
solicitado.

8.2.10 – O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos.

8.2.11 –  Os  preços  propostos  serão,  para  todos  os  efeitos  legais,  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.2.12 – No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descrito nas
licitações e o disposto neste Edital e seus anexos (Especificações Técnicas), o licitante deverá
obedecer às exigências editalícias.

8.3 – As licitantes deverão apresentar junto com a Proposta de Preços:

8.3.1 – Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo XI deste Edital),
confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente  assinada  pelo  seu
representante legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 –  O critério de julgamento será exclusivamente o  de “menor preço",  sendo que as
propostas  deverão  conter  preços  unitários  e  totais para  cada  lote, sob  pena  de
desclassificação;

9.1.1 –  Os preços unitários e totais referidos no item 9.1, deverão, evidentemente, estar
compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:

I -  Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos; que forem
omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis; que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou que contenha
preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços
irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais
licitantes. Também não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes
das dispostas neste Edital, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento ou que não atenderem aos requisitos técnicos básicos indicadas nos Anexos I e
II deste Edital.

II  -  Que  contiverem preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer  natureza  ou
descontos  não  previstos  neste  pregão,  inclusive  financiamentos  subsidiados  ou  a  fundo
perdido;

III –  Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus
preços unitários e totais superiores aos preços atestados pela Administração como sendo os
de mercado;
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9.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

9.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado para o
Lote. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, prevalecem os
valores obtidos na proposta inicial.

9.4. A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação que não
estejam contemplados no SICAF deverão ser escaneadas dos originais, os quais deverão estar
assinados,  rubricados,  e  enviados  via  correio  eletrônico  para  o  e-mail
cplequipe2@hotmail.com,  IMEDIATAMENTE após  o  encerramento  da  disputa  de  preços,  no
prazo estipulado no sistema, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO;

9.4.1. Quando houver inabilitação/desclassificação das primeiras colocadas, a documentação
citada  no  item 9.4  quando  apresentada  pela  próxima  colocada  convocada,  poderá  ser
apresentada com data contada a partir de sua convocação.

9.4.2.  A  proposta  e  os  documentos  apresentados  por  correio  eletrônico  deverão  ser
encaminhados em original ou por cópias autenticadas por tabelião de cartório ou certificadas
por qualquer servidor da Comissão Permanente de Licitações – Saúde/SEMUSA,  no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do pregão ou quando convocada
conforme o item 9.4.1, da data de sua convocação, para a Comissão Permanente de Licitações
– Saúde/SEMUSA, situada na  Avenida: Gov. Jorge Teixeira, nº.  1146 – Bairro Nova Porto
Velho,  CEP: 76.820-116 – Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face externa os
seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2016
PROCESSO Nº 08.00279-00/2014
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

9.5. Será  assegurado,  como  critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para  as
microempresas e empresas de pequeno porte.  Entende-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9.6. Após a disputa de cada Lote, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações pela Lei Complementar nº. 147, de 07 de
agosto de 2014, o sistema eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoei-
ro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.7. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.5 deste Edital, com relação aos benefícios
concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta original-
mente vencedora do certame.

9.8. Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as
exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro examinará  a  proposta  ou  o  lance  subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital.

9.9.  Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.8,  o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor;

9.10. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas  necessárias  à  análise  das  propostas  e  da  documentação,  devendo  os  licitantes
atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação,
sob  pena  de  desclassificação  da  oferta,  bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos
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pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município Porto Velho/RO ou, ainda, de pessoas físicas
ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

9.11.  No julgamento da habilitação e das propostas,  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.

9.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, pelo autor da proposta ou
lance de menor preço, por lote, o(s) licitante(s) será(ao) declarado(s) vencedor(es) do cer-
tame, sendo-lhes adjudicados o objeto.

9.13. Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual
estão  registrados  todos  os  atos  do  procedimento  e  as  ocorrências  relevantes,  que  estará
disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente após encerramento da sessão
pública.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1 – O Proponente Vencedor deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação:

10.1.1.  Inscrição no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  para
conferência “on line”,  e/ou no Cadastro Municipal  de Fornecedores do Município de Porto
Velho-RO, devendo ainda, apresentar:

10.1.2. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento
ao  disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº. 8.666/93, conforme modelo constante no
Anexo XII deste Edital.

10.1.3.  Declaração  de que,  não possui  em seu quadro de pessoal  atuando em trabalho
noturno,  perigoso  ou insalubre, menores de 18 (dezoito)  anos e  de qualquer  trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos
(C.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº. 9.854/99), conforme modelo constante no Anexo
XIII deste Edital.

10.1.4 –  O  Proponente  Vencedor  que  não  for  inscrito no  SICAF  ou  no  Cadastro  de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá  apresentar,  além  das  Declarações
constantes  dos  subitens 10.1.2  e  10.1.3 deste  Edital,  os  seguintes  documentos  de
habilitação:

10.2. Habilitação Jurídica:

a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  adjucação,  através  da  certidão  da  Junta
Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado de
documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto
ou o contrato consolidado;

c)  Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil,  acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

d)  Decreto  de autorização,  em se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira,  em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
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órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados
os seus administradores.

10.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual (ALVARÁ ou SINTEGRA);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa
ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do
domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio
ou sede da proponente;

f) Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviços  (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão
negativa  fornecida pelo órgão competente, 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;

10.4– Qualificação técnica:

10.4.1 - Atestado ou declaração de capacidade técnica comprovando aptidão para desempe-
nho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o obje-
to da licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado (Lei nº 8.666/03, ar-
tigo 30, inciso II, combinado com § 1º);

10.4.2 - Declaração formal, sob as penas da Lei, de que o licitante detém o conhecimento das
condições  necessárias  à perfeita  formulação de propostas,  inclusive dos locais  onde serão
prestados os serviços, e de que possui o aparelhamento e pessoal técnico adequado, conside-
rados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação;

10.4.3 - Autorização para funcionamento como empresa especializada em vigilância armada,
na unidade da federação respectiva, concedida pelo Departamento de Polícia Federal, publica-
do no Diário Oficial da União.

10.5 – Da Qualificação Econômica - Financeira

10.5.1.  As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras
do último exercício social  já exigível  e apresentado na forma da Lei,  que comprove a boa
situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua  substituição  por  Balancetes  ou  Balanços
provisórios,  tais  documentos  terão  que  obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração
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estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do
administrador da firma e do contabilista,  devidamente registrado no conselho Regional  de
Contabilidade;

10.5.2 As  licitantes  que  iniciaram  as  suas  atividades  no  presente  exercício,  deverão
apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;

10.5.2.1. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar comprovante de Registro na
Junta Comercial das Demonstrações Contábeis;

10.5.2.2.  A escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital dos seguintes
livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d)  Balanços  e  Fichas  de  lançamentos  comprobatórios  dos  assentamentos  neles
transcritos;

10.5.2.3.  As  exigências  constantes  nos  subitens  10.5.2  e  10.5.2.1,  não  afastam  a
obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis,
devidamente registrados no prazo da Lei, observado ainda o disposto do Art. 1.186, inciso II,
do Código Civil Brasileiro;

10.5.3  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

-  por  fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro  Diário,  devidamente
autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente.

10.5.4 - Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto
com  o  Balanço  atual  e  as  Demonstrações  Contábeis,  análise  devidamente  assinada  pelo
Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
       Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
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10.5.5 - Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do
índice  de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez Corrente (LC),  com o
resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.

10.5.6 -  A Empresa Licitante que apresentar resultado  menor a 1 (um), em qualquer dos
índices constantes do subitem 10.5.5 deste Edital, deverá comprovar capital social registrado
ou patrimônio líquido  mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da contratação, de
acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.7  –  Certidão  Negativa  de  Recuperação  Judicial  –  Lei  nº  11.101/05  (Falência  e
Recuperação  Judicial),  expedida  pelo  Cartório  Distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica,
limitada a 90 (noventa) dias a partir da data de expedição.

10.6. Disposições Gerais da Habilitação

10.6.1 –  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos
listados neste Item (da habilitação) ou que apresentarem documentos com data de validade
vencida  ou  com  rasuras  ou  entrelinhas  que  ponha  em  dúvida  a  veracidade  dos  dados,
ressalvado o disposto na Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações pela lei
Complementar Nº. 147, de 7 de agosto de 2014, que diz respeito ao Estatuto Nacional da
Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2 – A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a” a
“c”)  e 10.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,  poderá ser substituída pelo Certificado de
Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão
de Cadastro de Fornecedor/SEMAD.

10.6.3  –  De  igual  forma  poderá  ser  substituída  pelo  Registro  Cadastral  no  SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a” a “c”), 10.3
(alíneas “b” a “g”) deste Edital, enquanto durar o termo de adesão correspondente;

10.6.4  - A  documentação  deverá  ser  apresentada  em original  ou  por  meio  de  qualquer
processo  de  fotocópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de  Notas  ou  Servidor  da
Comissão Permanente de Licitações da Saúde – CPL - SAÚDE/SEMUSA mediante apresentação
dos originais para conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente terão
validade  após  a  verificação  “on line”  por  membro  da  equipe  de  apoio  ou pelo  Pregoeiro,
devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I  - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em
nome  da  empresa  que  irá,  participar  do  presente  certame  e,  preferencialmente,  deverão
conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou, se
for a filial,  todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto
aqueles que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz. A referida comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante.

10.6.5 -  Se o licitante desatender às exigências previstas no  subitem acima, o  Pregoeiro
examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário,
até  a  apuração  de  uma  proposta  que  atenda  a  este  Edital,  sendo  o  respectivo  licitante
declarado vencedor.

10.6.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital;
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10.6.7. Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em língua  estrangeira  deverão  ser
entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa  efetuada  por  Tradutor
Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.

10.6.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
documentos.

10.6.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em que  o  proponente  for  declarada
vencedora  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para
regularização  da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada
pelo Art. 43, § 1º da Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014);

10.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital, sendo facultado
à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para
assinatura do contrato.

11. DA IMPUGNAÇÃO A ESTE EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor  impugnação  deste  ato  convocatório  do  Pregão
Eletrônico;

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

11.1.2. Acolhida à impugnação contra este ato convocatório e ultimadas as providências dela
decorrentes, será definida e publicada pelo Pregoeiro nova data para realização do certame;

11.2. Declarado(s) o(s) vencedor(es), o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual,
qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e  motivada,  em campo  próprio  do  sistema,
manifestar sua intenção de  recurso, sendo-lhe(s) concedido prazo de  03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contra – razões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses;

11.2.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de
recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência deste direito, promovendo
o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es);

11.2.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

11.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

11.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente;
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11.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que tendo o aceito sem
objeção,  venha  a  apontar,  depois  da  abertura  das  propostas  de  preços,  falhas  ou
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;

11.6 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação deste edital, deverão
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação da Saúde
– CPL-SAÚDE/SEMUSA, situada à AV. Gov. Jorge Teixeira, nº. 1146, Bairro Nova Porto Velho,
CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO, em dias úteis, no horário de 08:00 às 14:00 horas,
ou ainda, remetidos via correio eletrônico para o e-mail: cplequipe2@hotmail.com, respeitados
os prazos inicialmente definidos neste instrumento, o qual deverá receber, decidir os recursos
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisão.

11.7 – O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este Pregão poderão
ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou  www.portovelho.ro.gov.br que
será atualizado a cada nova etapa constante neste edital.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Da adjudicação, homologação e assinatura da Ata de Registro de Preço.

12.1.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  terá  prazo  de  validade  de  12  (doze)  meses
consecutivos, a contar da data de publicação no DOM.

12.1.2.  Inexistindo manifestação recursal,  o  Pregoeiro  adjudicará  o objeto  da licitação ao
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

12.1.3. Decididos os recursos e constatado a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, sendo o adjudicatário
convocado para assinar o contrato, no prazo previsto neste edital;

12.1.4. Homologado o resultado desta licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para  que  assinem a Ata  de Registro  de  Preços  que,  após  cumprimento  dos  requisitos  de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento ou execução a qualquer instante, nas
condições estabelecidas.

12.1.5. O prazo para assinatura será de até  05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata de
Registro  de  Preços  nos  prazos  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  caracterizará  o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de
preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas neste Edital.

12.1.6. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar
documentação  falsa,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não  mantiver  a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito do devido processo legal e da
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das
demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante o Município Porto Velho - RO.

12.1.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem. Para tanto,
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os interessados deverão entrar em contato com o   Departamento Administrativo/ SEMUSA,
pelo telefone (69) 3901-2941.

12.1.8 - Caberá à Detentora da Ata de Registro de Preços e ao Município, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução decorrente de adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, anteriormente
assumidas;

12.1.9 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem  12.1.7  deste
Edital não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
dos lotes do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

12.1.9.1 - O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder,  na totalidade,  ao  quíntuplo  quantitativo de  cada  lote  registrado  na  Ata  de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do
número de órgãos não participantes que aderirem;

12.1.10.  Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados
no Diário Oficial do Município - DOM, ficando disponibilizados durante toda a vigência da Ata de
Registro de Preços.

12.1.11. As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de classificação dos
fornecedores constantes na Ata.

12.1.12. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

12.1.13. A  licitante  não  estará  obrigada  a  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços  quando
convocada após  o prazo de validade de sua proposta. Porém, se o fizer, estará obrigada a
executar os serviços por todo período de vigência da Ata, sem requerer reequilíbrio dos preços
fora do prazo ou condições estabelecidos do Decreto nº. 13.707 de 21.11.2014, art. 19, § 2º;
e artigos 21.

12.1.14.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela  Administração,  caracteriza  o
descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-o  às  penalidades  legalmente
estabelecidas.

12.1.15.  O disposto no item 12.1.14 não se aplica aos licitantes convocados nos termos do

art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições
propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

12.1.16. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  afirmar  as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao Detentor do Registro a preferência de fornecimento
em igualdade de condições.

12.2. DO PREÇO REGISTRADO

12.2.1.  Os preços registrados na Ata são inalteráveis  durante todo o período de vigência
desta,  ressalvados  os  casos  excepcionais  que  permitam  o  procedimento  de  reequilíbrio,
conforme os artigos 35 e 36 do Decreto nº 13.707/2014, sempre obedecidas as determinações
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
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12.2.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a
majoração do preço dos objetos registrados, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores Detentores da Ata.

12.3. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

12.3.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor para uma
negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I -  Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites
encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como
alteração posterior;

II - Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor Detentor da Ata não
aceita  reduzir  seu  preço  ao  valor  de  mercado,  devendo,  neste  caso,  ser  liberado  do
compromisso  assumido,  para  a  convocação  do  fornecedor  seguinte,  respeitada  a  ordem
classificatória, com vistas iguais oportunidades de negociação;

III - Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os outros fornecedores
registrados  na  Ata,  não  tendo  nenhum  deles  reduzido  o  preço  do  serviço  ao  patamar
compatível com o mercado, caberá ao órgão participante providenciar a contratação desejada
por meio de outro certame licitatório regular.

13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO E DA 
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

13.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma
a comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas,
dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

13.2.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  Órgão  Gerenciador,  respeitados  os  prazos
definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014, um requerimento de reequilíbrio econômico-
financeiro  de  preços  devidamente  justificado  e  instruído  com  documentos  capazes  de
evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente
assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se,
por  exemplo,  de  notas  fiscais  antigas  e  recentes,  listas  de  preços  de  fabricantes.
Comprovantes  de  transporte  de  mercadorias,  dentre  outros  pertinentes,  a  juízo  do  órgão
gerenciador;

13.3.  Ao  Órgão  Gerenciador  cabe  a  realização  das  pesquisas  de  mercado  e  demais  atos
necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos
moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;

13.4. O  requerimento  de  Reequilíbrio  de  Preços  será  apreciado  por  uma  Comissão  de
Renegociação designada por  ato administrativo do Secretário  Municipal  de Saúde,  ao qual
caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta  Comissão,  após  a  submissão  do
procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins
de análise e parecer;

13.5.  É  vedado  ao  Detentor  do  Registro  interromper  a  execução  dos  serviços  enquanto
aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas neste ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

13.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão
Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser  providenciada  a
publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para
fins de validade do novo preço registrado;
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13.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao
prazo regular de validade da Ata de Registro;

13.8.  No  caso  de  indeferimento  do  Requerimento  de  Reequilíbrio  Econômico-Financeiro,
poderá  o  Órgão  Gerenciador  liberar  o  Detentor  da  Ata  do  compromisso  assumido,  sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

13.9.  Se  liberado  o  primeiro  Detentor  da  Ata,  poderá  Órgão  Gerenciador  providenciar  a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de
renegociação dos preços registrados;

13.10. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em conformidade com a Lei
10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo poderá
sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação
do contratante.

13.11. Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam relativos à
mão de obra (vinculados à data-base da categoria profissional),  o interregno mínimo para
concessão de reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital de licitação, aplicando-se a variação anual do Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-
lo.

13.11.1. O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual;

13.11.2. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste;

13.11.3. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só
poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da
data de apresentação da proposta;

13.11.4. Caso,  na  data  da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido  possível  ao
CONTRATANTE  ou  ao  CONTRATADO  proceder  aos  cálculos  devidos,  deverá  ser  inserida
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a ser
exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão;

13.11.5. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

13.11.6. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou
em  data  futura,  desde  que  acordada  entre  as  partes,  sem  prejuízo  da  contagem  de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras.

13.12. Para  os  custos  relativos  à  mão  de  obra,  vinculados  à  data-base  da  categoria
profissional, o interregno mínimo será contado a partir da data da vigência do acordo, dissídio
ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a
cada categoria profissional abrangida pelo contrato.

13.12.1. 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;
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13.12.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo a respectiva repactuação anterior;

13.12.3. O  prazo  para  o  CONTRATADO  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;

13.12.4. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação;

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

13.12.6. 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  ao
CONTRATANTE  ou  ao  CONTRATADO  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;

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

13.12.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta  inicial,  exceto  quando  se  tornarem  obrigatórios  por  força  de  instrumento  legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;

13.12.9. O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções
coletivas que não tratem de matéria trabalhista;

13.12.10. Quando a  repactuação  referir-se  aos  custos  da  mão  de  obra,  o  CONTRATADO
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;

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

13.12.12. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que
a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura;

13.12.13. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

13.12.14. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade  para  concessão  das  próximas  repactuações  futuras;  ou  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;

13.12.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que
a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente;
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13.12.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de ses-
senta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos
custos;

13.12.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o CONTRATADO não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a compro-
vação da variação dos custos.

14. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

14.1. É vedado a execução de serviços que possuam características diversas das constantes
na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o
objeto licitado;

15. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, deste edital ou das leis
aplicáveis ao caso;
II.  não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
IV.  tiver  deferida  sua  solicitação  de  cancelamento,  nos  termos  do  art.  25  do  Decreto
13.707/2014;
V. estiver presentes razões de interesse público.

15.2. O cancelamento do registo deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em
lei.

15.3.  O  fornecedor  poderá  solicitar  ao  Órgão  Gerenciador,  mediante  requerimento
devidamente  instruído,  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preço  na  ocorrência  de  fato
superveniente,  decorrentes  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  capaz  de  comprometer  a
perfeita execução contratual;

15.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que
entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como
ensejador da solicitação de cancelamento;

15.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção na execução dos serviços
cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa data.

16. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

16.1. Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer anormalidades e/ou ocorrências relaciona-
das com a prestação dos serviços, por intermédio de Ofício, quando for o caso a comunicação
se dará mediante a notificação formal com prazo máximo estipulado pela Administração;

16.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material ou serviços que estejam em desacordo com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA, e com as especificações do Projeto Básico do Edital
e seus anexos;

16.3. Exigir de imediato o afastamento, bem como a substituição de qualquer empregado da
CONTRATADA que não mereça a confiança, barre a fiscalização ou ainda que conduza de modo
inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;
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16.4. A CONTRATANTE promoverá a fiscalização dos serviços por servidores especialmente de-
signados, na forma prevista na Lei 8.666/93, a fim de comprovar o fiel cumprimento do con-
trato;

16.5. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para a execução dos serviços,
proporcionando todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servi-
ços dentro das normas e nos limites do contrato;

16.6. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução dos ser-
viços, observando os limites do instrumento contratual;

16.7. Efetuar o pagamento, na forma e prazo convencionados, desde que a documentação
apresentada pela CONTRATADA esteja de acordo com as obrigações contratuais;

16.8. Exigir reparo a possíveis danos causados a Administração ou a terceiros, por culpa ou
dolo da CONTRATADA;

16.9. Solicitar da CONTRATADA informações e/ou esclarecimentos necessários para a elabora-
ção de relatórios mensais pertinentes a execução contratual;

16.10. Revisar a disposição da segurança patrimonial armada apresentada pela CONTRATADA,
avaliando a necessidades de ajustes, melhorias, aumento de efetivo, para o melhor resultado
na prestação dos serviços.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Designar  por  escrito,  o  preposto  da  CONTRATADA,  nos  termos  do  art.  68  da  Lei
8.666/93, com a missão de intermediar o relacionamento da CONTRATADA, que tenha poderes
para a resolução de possíveis ocorrências, durante a execução do contrato;

17.2. A CONTRATADA deverá conceder, no mínimo, 01 (uma) hora de efetivo gozo do interva-
lo intrajornada, em atendimento à Notificação Recomendatória do Ministério Público do Traba-
lho (MED. nº. 000534.2011.14.000/1). Para tal, a Contratada deverá substituí-lo pelo período
que estiver em gozo do intervalo intrajornada;

17.3. A  CONTRATADA fica  obrigada  a  não  manter  em seu  quadro  de  pessoal  servidores
públicos, mormente quando o exercício do emprego privado puder causar prejuízo ao bom
desempenho da  função  pública,  devendo disponibilizar  todos  os  equipamentos  necessários
(armas, coletes balísticos, cofres, etc.) devidamente registrados no GESP (Sistema de Gestão
Eletrônica  de  Segurança  Privada)  e  SINARM (Sistema Nacional  de  Armas),  para  a  devida
prestação do serviço, sob pena de sua irregularidade;

17.4. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das pre-
vistas em Lei e nas normas aplicáveis, nas obrigações gerais, operacionais, comerciais, tributá-
rias, previdenciárias, entre outras;

17.5. A CONTRATADA deverá comprovar que o preposto apresentado possui vínculo com a
empresa por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do mesmo, ou instru-
mento equivalente;

17.6. Retirar qualquer empregado que não corresponda à confiança ou perturbe a ação da fis-
calização, até 24 (vinte e quatro) horas após receber a notificação desta;
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17.7. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização e/ou preposto da CONTRATAN-
TE, relativamente à prestação dos serviços;

17.8. Fica responsável por todas as despesas inerentes aos serviços contratados, inclusive a
de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho, responsabilizando-se também por da-
nos a terceiros;

17.9. Não transferir, no todo ou em parte, a prestação dos serviços objeto desta contratação;

17.10. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus emprega-
dos nos locais de trabalho, ressarcindo os itens subtraídos, sempre que solicitado pela CON-
TRATANTE, e quando comprovada a culpa dos empregados da CONTRATADA;

17.11. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, através de solicitação realizada por
ofício expedido pela SEMUSA, órgão responsável pelo Contrato de Prestação de Serviços de
Segurança Patrimonial Armada, e independentemente de justificação por parte desta, qualquer
empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, in-
convenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público;

17.12. Comprovar a formação da mão de obra oferecida, através de documentação e quando
solicitado pela CONTRATANTE;

17.13. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda a mão de obra oferecida
para atuar nas instalações da CONTRATANTE;

17.14. Apresentar a CONTRATANTE, por meio de ofício, a relação dos empregados, especifi-
cando os locais que executarão os serviços, procedendo de igual forma nos casos de substitui-
ções;

17.15. Fornecer aos Vigilantes: uniformes novos, armamentos legalizados, munições novas e
no prazo de validade, roupas apropriadas para o trabalho sob chuva e crachá de identificação,
além do livro de ocorrência. Devem-se levar em consideração as condições climáticas da regi-
ão no decorrer do ano e o nível de apresentação do vigilante durante o serviço e com parâme-
tros de qualidade referenciados pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT, de-
vendo ainda ser substituídos os uniformes pelo menos uma vez ao ano ou de acordo com a ne-
cessidade. Os uniformes deverão estar de acordo com os artigos 149, 150 e 151 da Portaria
nº. 3.233/2012 – DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012;

17.16. Efetuar a reposição de mão de obra em caráter imediato, em caso de eventual ausên-
cia, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

17.17. Manter disponibilidade de pessoal dentro dos padrões desejados, para atender eventu-
ais acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que a mão de obra que co-
meter falta disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida prestando serviço;

17.18. Manter, durante a vigência da prestação dos serviços, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em consonância
com o art. 55, Inciso XIII, da Lei 8.666/93;

17.19. A CONTRATADA deverá apresentar o Alvará de Funcionamento, assim como a sua pos-
terior renovação, com fulcro ao caput do artigo 4º da Portaria Federal nº. 3.233/2012, editada
pelo Departamento de Polícia Federal;

17.20. A CONTRATADA deverá apresentar a relação das armas e cópias autenticadas dos res-
pectivos “Registros de Armas”, assim como a sua posterior renovação, emitidos pelo Departa-
mento de Polícia Federal, que serão utilizadas pela mão de obra nos postos de serviços, aten-
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dendo ao caput e § 1º e 2º do artigo 5º da Lei Federal nº. 10.826/2003 (Lei do Desarmamen-
to);

17.21. A CONTRATADA deverá apresentar a Carteira Nacional dos vigilantes lotados nos pos-
tos de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, assim como a sua posterior renovação, de
acordo com o estabelecido no artigo 157 da Portaria nº. 3.233/2012-DG/DPF, editada pelo De-
partamento de Polícia Federal;

17.22. Fornecer as armas, munições e respectivos acessórios ao vigilante no momento da im-
plantação dos postos, desde que o mesmo tenha sido orientado sobre o uso correto do arma-
mento, ou seja, a arma deverá ser usada somente em legítima defesa, própria ou de terceiros,
e na salvaguarda do patrimônio da Administração, depois de esgotados todos os outros meios
para a solução eventual do problema;

17.23. Fornecer ao vigilante colete à prova de balas, para proteção do tronco contra riscos de
origem mecânica e deve estar de acordo com a Portaria nº 25/2001, NR nº 06/2001 – EPI e
Portaria nº 191/2006 editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego/Secretaria de Inspeção
do Trabalho – MTE/SIT;

17.24. Os materiais e equipamentos a seguir referem-se a cada posto de serviço:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Revólver calibre 38 1 unidade
Munição calibre 38 2 vezes a capacidade de tiros do revólver

Colete balístico 1 unidade (justo ao corpo)
Lanterna 3 pilhas e/ou Led 1 unidade
Pilhas/bateria para lanterna 2 vezes a capacidade da lanterna

Apito 1 unidade
Cordão de apito 1 unidade

Cassetete / Tonfa 1 unidade
Porta cassetete / Tonfa 1 unidade

17.25. A CONTRATADA deverá manter os materiais/equipamentos de que tratam os subitens
5.12 e 5.17 ao 5.19 em regular estado de conservação e validade de uso, em atenção ao ca-
put do artigo 37 da Constituição Federal, combinado aos artigos 66 e 67, caput e § 1º e 2º da
Lei Federal nº. 8.666/93;

17.26. Proibir que os vigilantes utilizem qualquer ambiente físico da CONTRATANTE para guar-
da/depósito de armas e/ou munições, devendo estas estar sempre na posse do vigilante e sob
responsabilidade da CONTRATADA;

17.27. Alertar para que os vigilantes no período do efetivo exercício de sua função, fazerem o
mau uso de quaisquer tipos de aparelhos eletrônicos tais como, smartfones, tablets, notebo-
oks, para uso pessoal, de forma que comprometam a execução dos serviços causando a desa-
tenção em suas ações; quando caracterizado a situação citada, será objeto das penalidades
contratuais previstas no item 9 deste termo;

17.28. Providenciar para que seja feita regularmente a manutenção das armas, para que as
mesmas  permaneçam  em  condições  de  uso,  atendendo  ao  artigo  137  da  Portaria  nº.
3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012;

17.29. Caberá a CONTRATADA nos termos da Instrução Normativa MARE n°: 18/97, compro-
var a formação técnica específica da mão de obra oferecida, através do “Certificado de Curso
de Formação de Vigilância”, expedido por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas;
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17.30. Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido em hipótese algu-
ma, o uso de munições recarregadas.

18. DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES

18.1. À CONTRATADA caberá ainda as seguintes obrigações sociais, fiscais, previdenciárias e
comerciais:

18.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos  na  legislação  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  saldá-los  na  época
própria,  vez  que  seus  empregados  não  manterão  nenhum  vínculo  empregatício  com  a
Administração;

18.1.2. Assumir  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,  quando,  em ocorrência  da
espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;

18.1.3. Assumir  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  cível  ou  penal,
relacionadas  aos  serviços,  originariamente  ou  vinculada  por  prevenção,  conexão  ou
continência;

18.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e
outros decorrentes da prestação dos serviços;

18.1.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere à CONTRATANTE, a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a mesma renúncia expressamente qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a CONTRATANTE;

18.1.6. A CONTRATADA ficará obrigada a repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, quaisquer objetos comprovadamente danificado ou extraviado.
OBSERVAÇÃO: Os serviços, rotinas e obrigações operacionais especificados no Projeto Básico
e  Edital  não  excluem outros  similares  que  porventura  se  façam necessários  para  a  boa
prestação dos serviços objeto do Contrato.

18.1.7. Após implantado o Registro de Preços, na fase contratual em conformidade com a Lei
nº 8.666/93,  aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

19. DOS SERVIÇOS

Os serviços do contrato a ser firmado serão executados nos postos constantes do quadro
anexo referenciado no item 1- Objeto, e além das atribuições pertinentes, compreendem:

19.1. Impedir a entrada de pessoas que se apresentarem com trajes inadequados (como tra-
jes de banho, etc.);

19.2. Proibir a entrada de pessoas que não façam parte do quadro de servidores da adminis-
tração pública, nas dependências dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, após o horário
das 14h00min, quando o expediente for somente interno, cuja liberação só será permitida me-
diante apresentação de documento de identificação e informação do motivo da visita, sendo
necessária também a comunicação e permissão do setor responsável de cada Unidade Admi-
nistrativa, para a devida liberação, com anotação dos horários de entrada e saída;
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19.3. Controlar e registrar a entrada de funcionários em dias e horários fora do expediente,
sendo que a liberação somente será efetuada, através de autorização prévia, oficializada docu-
mentalmente pelo Setor responsável;

19.4. Intervir prontamente, sempre que verificar quaisquer incidentes ou desentendimentos
nas áreas sob vigilância, internas e externas, nos setores de atendimento ao público etc., du-
rante ou fora do horário normal de expediente;

19.5. Controlar a entrada e saída de qualquer bem patrimonial ou material de consumo rece-
bidos e expedidos, impedindo a saída dos mesmos sem a devida autorização por escrito, que
deverá ser fornecida pela secretaria de origem, com assinatura do Chefe imediato ou do Coor-
denador de área, devidamente identificada com carimbo, contendo nome e o número do ca-
dastro, sendo indispensável ainda que essa autorização tenha a discriminação do bem, ou
seja, número do tombamento, o destino, a data de saída e quando for o caso, a data de retor-
no, a autorização deverá ser entregue, no dia seguinte, ao Departamento Administrativo - DA;

19.6. Os vigilantes poderão exigir a abertura de embrulhos ou volumes, para conferência de
conteúdo, retendo os que apresentarem quaisquer irregularidades. O aqui exposto não se apli-
ca a volumes cujos conteúdos, visivelmente, tratarem-se de expedientes de rotina, como pro-
cessos, correspondências, boletins de serviço etc., ou materiais e equipamentos com trânsito
identificados e controlados por guias especiais;

19.7. Os bens de propriedade particular que porventura transitarem pelas dependências das
unidades administrativa e unidades de saúdes, deverão ser submetidos ao chefe do setor, para
receberem autorização de saída das edificações, caso o contrário serão retidos pela segurança,
salvo se estiverem acompanhados por documento que comprove que o bem não é de proprie-
dade da Secretaria;

19.8. Controlar o fluxo de veículos, que adequarem e/ou saírem dos prédios da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, com vistas a apurar possíveis furtos ou desvios de materiais, objetos e equi-
pamentos, concorrendo para preservação da segurança dos imóveis e das equipes de trabalho
que neles atuam;

19.9. Exercer vigilância nos prédios, instalações internas ou externas, portarias, com rondas
de rotinas programadas em todas as dependências, vias de acesso, garagem, pátios, etc.;

19.10. Exercer serviços de prevenção e repressão a atos de furtos, roubos e depredações, to-
mando as medidas necessárias para a garantia dos bens móveis e imóveis da Secretaria Muni-
cipal de Saúde -SEMUSA;

19.11. Registrar no livro de “OCORRÊNCIAS” as alterações constatadas durante o seu turno
de serviço, bem como as providências tomadas;

19.12. Atuar como agente prevencionista e combatente de princípios de incêndio, nos prédios
e instalações desta SEMUSA;

19.13. Manter sob guarda e controle as chaves da Secretaria.

19.14. Impedir servidores e terceiros, não autorizados a acessar as dependências do contra-
tante em horário, fora do expediente, realizando as devidas comunicações ao agente de plan-
tão, bem como o registro no livro de ocorrências.

19.15. Não permitir a entrada de qualquer pessoa, em traje incompatível com o ambiente de
trabalho, para cuja ocorrência deverá ser acionado o agente de segurança de plantão, salvo
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quando ficar caracterizada a situação de emergência com potencial de risco de vida e reconhe-
cida necessidade de pronto atendimento/socorro médico.

20. DAS ROTINAS BÁSICAS

20.1. São 127 (cento e vinte e sete) postos de vigilância a r m a d a  e  d e s a r m a d a  de 24
(vinte e quatro) horas, ininterruptas de Domingo a Segunda-Feira sendo 61 (sessenta e um)
postos desarmados de 12 horas DIURNO:  de 06:00  às 18:00 horas, 61 (sessenta e um)
postos armados de 12 horas NOTURNO: de 18:00 às 06:00horas e 05 (cinco) postos de
vigilância armados 24 horas Diurno/Noturno, 07 (sete) dias por semana.

20.2. Caso o horário de expediente da unidade seja alterado por determinação legal ou impo-
sição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários da pres-
tação de serviços para atendimento da nova situação.

20.3. Os serviços poderão vir a ser executados em outros imóveis que venham a ser ocupados
pela SEMUSA.

20.4.  Caso haja alguma alteração nos endereços listados nos anexos I-A, I-B e I-C, a CON-
TRATANTE informará a CONTRATADA o novo endereço, a fim de viabilizar a continuidade da
prestação do serviço.

21. EM OCASIÕES DE ESTADO DE GREVE

21.1. Não  permitir  entrada  de  quem quer  seja,  que  se  negue  a  identificar-se,  salvo  por
decisão do responsável imediato da Unidade Administrativa;

21.2. Não permitir a formação de piquetes nas áreas edificadas e com coberturas;

21.3. Não permitir o uso de instrumento, artefatos ou outros, capazes de provocar poluição
sonora, visual nas dependências da Unidade Administrativa e unidades de saúde;

21.4. Não permitir a fixação de panfletos, cartazes, recortes ou outros, nos murais paredes,
pilastras, vidraças, janelas, etc, sem prévia autorização do chefe imediato;

21.5. Levar ao conhecimento imediato da Administração, qualquer atitude suspeita praticada
por quem quer que seja nas dependências da SEMUSA;

21.6. Entende-se por grupo de manifestantes grevistas, reunião ou ajustamento superior a 04
(quatro) pessoas cujas atividades manifestem ou expressam incitações de movimento grevis-
ta.

22. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

22.1. A  inexecução  total  ou  parcial,  pela  CONTRATADA,  das  obrigações  estabelecidas  no
instrumento contratual enseja sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de
promover  contratações  para  a  conclusão  dos  serviços,  sem prejuízo  das  demais  medidas
cabíveis;

22.2. O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte, mediante a
lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a Secretaria Municipal de Saude –
SEMUSA;

22.3. Os motivos e a disciplina de rescisão especificados neste item estão assegurados nos ar-
tigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, e serão aplicáveis em sua inteireza ao contrato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2950

CPL/SEMUSA

2



Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

23. DA GARANTIA

23.1. Para  o  fiel  cumprimento  das  obrigações  do  contrato,  a  CONTRATADA,  no  ato  da
assinatura,  apresentará garantia  correspondente a 5% (cinco por  cento) do valor  total  da
contratação em favor do CONTRATANTE, em observância ao artigo 56, § 2º, da Lei Federal nº.
8.666/93;

23.2. A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para
a cobertura de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato;

23.3. Havendo revisões ou reajustes de preços, a CONTRATADA atualizará o valor da garantia;

23.4. A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída ou liberada até 60 (sessenta) dias
consecutivos após o término do contrato;

23.5. Para a devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá
estar  inadimplente  com as  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  dos  seus  empregados,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

23.6. A escolha da modalidade de garantia fica a critério da CONTRATADA, conforme artigo
56, § 1º, da Lei nº. 8.666/93:

Art. 56.  A  critério  da  autoridade  competente,  em cada  caso,  e
desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigi-
da prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.
§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalida-
des de garantia: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo
estes 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 econô-
micos,  conforme  definido  pelo  Ministério  da  Fazenda; (Redação
dada pela Lei nº 11.079, de 2004);
II - seguro-garantia; (Redação  dada  pela  Lei  nº  8.883,  de
1994);
III - fiança bancária.

23.7. As garantias oferecidas para assegurar a plena execução do contrato estão previstas no
art. 56 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

24. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
24.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo do Departamento Administrativo – DA/SEMUSA
e/ou comissão específica, observadas ainda, as disposições pertinentes à fiscalização em Edital
e Contrato oriundos da licitação;

24.2. A comissão será formada por servidores efetivos da Secretaria Municipal  de Saúde,
devidamente designados por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM,
conforme artigo 6º, IX, ‘e’,  combinado ao artigo 73, I,  ‘b’, da Lei  Federal  nº. 8.666/93 e
Decisão nº. 25/2014 – 2ª Câmara TCE/RO;
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24.3. Ficará a cargo da Comissão de Fiscalização, o recebimento provisório ou definitivo do
serviço, em observância ao artigo 73, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93.

24.4. A comissão deverá solicitar, sempre que necessário, o Alvará de Funcionamento, Certifi-
cados de Registro Federal de Arma de Fogo e Carteiras Nacional de Vigilante, emitidos pelo
Departamento de Polícia Federal, bem como Alvará de Funcionamento emitido pela Secretaria
Municipal de Fazenda e Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

25. DA VISTORIA

25.1. Para a correta elaboração de suas propostas, caso haja interesse as licitantes poderão
proceder à visita técnica nos locais onde os serviços serão prestados, 02 (dois) dias antes da
data de licitação estipulada no Edital;

25.2. Caso  a  empresa  entenda  necessário,  poderá  ser  agendada  visita  no  Departamento
Administrativo  pelo  telefone  3901-2941,  no  qual  deverá  constar  o  visto  do  Diretor  do
Departamento;

25.3. É de inteira responsabilidade das empresas licitantes, apurarem todas as condições,
medidas e técnicas necessárias para a execução dos serviços objeto do projeto Básico e do
Edital;

25.4. A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA não admitirá declarações posteriores de des-
conhecimento de fatos e aspectos que dificultem ou impossibilitem a execução dos serviços.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. A Contratada se obriga a substituir imediatamente os empregados da mesma que, a
critério exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, não convir permanecer em seus postos de
serviço;

26.2.  A Contratada se obriga a manter os serviços e encargos de seus empregados,  que
prestam serviços fins, devidamente em dia, obedecendo às normas e leis vigentes.

27. DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

27.1. A prestação dos serviços encontra-se classificada em conformidade disposição do art. 6º
Inciso II da Lei 8.666/93, também com fundamentos, na legislação específica da modalidade
de Licitação, qual seja a Lei 10.520 de 17/07/2002, bem como na Lei 4.320/64, que institui
Normais Gerais de Direito Financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios, Decreto nº 13.707/14 que Regulamenta o Sistema de
Registro de Preços no Município de Porto Velho e nas demais disposições legais normativas e
regulamentares  pertinentes,  sendo  as  minutas  do  Edital  e  do  Contrato  examinadas  pela
Procuradoria Geral do Município, como órgão jurídico deste e, ainda, prévio conhecimento dos
seus termos pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, na qualidade de ordenador de
despesa;

27.2. Instrução  Normativa  nº.  02,  de  30  de  abril  de  2008,  da  Secretaria  de  Logística  e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que  dispõe
sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não;
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19.3 Portaria nº. 7, de 13 abril de 2015, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a qual dispõe sobre os valores limites
para contratação de serviços de vigilância em estados brasileiros, dentre eles, Rondônia.

28. DO VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO

28.1. Fica  determinado  como  valores  limites  para  essa  contratação,  os  estabelecidos  na
Portaria nº 7, de 13 de abril  de 2015, do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
GESTÃO,  disponível  no  endereço  eletrônico  http://www.comprasgovernamentais.gov.br em
observância também ao disposto no art. 5º do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no
artigo 54 da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008.

28.2. A portaria  supracitada, conforme seu artigo 1º, visa atualizar os limites máximos e
mínimos para a contratação de serviços de vigilância para 2016, executados de forma contínua
em edifícios públicos e celebrados por órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços
Gerais – SISG, para a Unidade Federativa de Rondônia, conforme Anexo I desta Portaria, em
substituição  aos  valores  limites  publicados  pela  Portaria  n°  65,  de  29  de  maio  de  2014.
Determina-se desta forma,  os valores  mínimos e  máximos para contratação do objeto  do
Projeto Básico e do Edital:

POSTO 12x36 DIURNO POSTO 12x36 NOTURNO
MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO

R$ 8.937,49 R$ 9.626,94 R$ 11.091,10 R$ 12.544,92

29. DA PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO

29.1.  A previsão inicial da contratação (gerenciamentos) no Sistema de Registro de Preços,
será em consonância com os postos já existentes para as Unidades da Secretaria Municipal de
Saúde, sendo: os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 constantes do
Lote 01 (Valor estimado: R$ 2.660.623,20); os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
12, 14, 15, 16 e 17 constantes do Lote 02 (Valor estimado: R$ 465.609,06) e os Itens 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 18 constantes do Lote 3 (Valor estimado: R$
465.609,06), perfazendo um valor estimado inicial de R$ 3.591.841,32 (três milhões qui-
nhentos e noventa e um, oitocentos e quarenta e um mil e trinta e dois centavos) ficando os
demais itens (postos) que somam o montante de R$ 13.968.271,80 (treze milhões, novecen-
tos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos) à ser contratado
futuramente conforme necessidades do serviço com a inauguração de novas unidades e dispo-
nibilidade orçamentária da SEMUSA, dentro do período de vigência da Ata de Registro de Pre-
ço, entendendo como uma demanda incerta do quantitativo a ser licitado, razão pela qual op-
tamos pelo sistema de registro de preços.

30. DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE PARA O MESMO OBJETO

30.1. Salientamos  a  existência  do  Contrato  nº.  001/PGM/2011  firmado  com  a  Empresa
Colúmbia  Segurança e Vigilância  Patrimonial  LTDA, aludido ao processo administrativo nº.
08.01254-00/2010, cujo objeto é o mesmo deste certame, por este motivo, apresentamos a
seguinte justificativa que respalda esta Secretaria Municipal  de Saúde, quanto à realização
desta licitação:

30.1.1. Há diferença entre o tipo de posto a ser contratado, que no presente processo são
postos  de  12  horas  noturnas  ou  diurnas,  de  acordo  com a  atual  convenção  coletiva  dos
vigilantes, enquanto no processo nº. 08.01254-00/2010, são postos de 12 horas noturnas de
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segunda a sexta-feira e 24 horas aos sábados, domingos e feriados (SDF); e de 24 horas
ininterruptas;

30.1.2. Os  postos  atualmente  contratados,  não  representam  a  atual  demanda  desta
Secretaria Municipal de Saúde;

30.1.3. O contrato supracitado expirar-se-á no atual exercício de 2016, o que nos leva a
afirmar a necessidade da realização de um novo certame licitatório para atender os postos
cobertos até então;

30.1.4. Por fim, visando atender ao interesse público coletivo, bem como, entendendo a imen-
sa importância que esse serviço representa para a segurança de nossas unidades, dos servido-
res e do patrimônio público municipal, a SEMUSA decidiu prorrogar o referido contrato por
mais 12 (doze) meses ou até que este certame licitatório seja concluído.

31. DA VIGÊNCIA 

31.1. O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, terá a validade de 12 (doze)
meses consecutivos, contados a partir  da assinatura do contrato, podendo o mesmo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, conforme preconiza a
legislação vigente, observando o limite de 60 (sessenta) meses, na forma prevista no artigo
57, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que haja expressa manifestação
da Administração.

32. DO REAJUSTE

32.1. O valor do pretenso contrato é  irreajustável durante a sua vigência, nos termo da
legislação vigente, salvo ao art. 35 e 36 do Decreto Nº.13.707/2014.

33. DO PAGAMENTO

33.1. Mensalmente o processo será instruído com a nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados no período e será efetuado o pagamento até o 10º (décimo) dia útil após
a sua liquidação;

33.2. No último dia útil do mês relativo ao serviço prestado, a Contratada deverá apresentar
relatório acompanhado de guias pagas dos recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários,  bem como,  impostos  como ISSQN,  IR,  CSLL,  PIS,  COFINS,  dentre  outros
obrigatórios por lei  e Deverá vir  acostado também, cópia das folhas de ponto,  relatório e
protocolo  de  envio  da  GFIP/SEFIP  e  contracheques  assinados,  toda  esta  documentação
referente à fatura imediatamente anterior.

33.3. Após análise da documentação necessária, a Comissão de Fiscalização solicitará que a
Contratada emita a nota fiscal referente aos serviços prestados, em observância aos artigos 62
e 63 da Lei Federal  nº. 4.320/64, combinado ao disposto no  caput do artigo 37 da Carta
Magna  (princípio  da  eficiência),  onde  deverão  constar  obrigatoriamente  as  seguintes
referências:

33.3.1. Objeto da prestação de serviço;

33.3.2. Número do processo que deu origem à contratação;

33.3.3. Número do contrato celebrado com esta Municipalidade;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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33.3.4. Número da conta e agência do beneficiário.

33.4. Será comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais da sua situação junto ao FGTS, INSS, TST, Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, conforme preceitua o art. 29 da Lei 8.666/93, antes de efetuar qualquer
pagamento devido;

33.5. O pagamento da Nota Fiscal  será efetuado em moeda corrente nacional,  até o 15º
(décimo  quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  mês  da  prestação  dos  serviços,  sendo
efetuada  a  retenção  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  elencadas  nas  disposições
determinadas  pelos  órgãos  fiscais  e  fazendários,  em  conformidade  com  as  legislações  e
instruções normativas vigentes;

33.6. A  Nota  Fiscal  que  for  apresentada  com  erro  será  devolvida  à  CONTRATADA  para
retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se
passarem entre a data da devolução e da reapresentação;

33.7. Havendo na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação e a despesa,
a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA adote as medidas
saneadoras necessárias;

33.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
transcorrido de alguma forma para tanto,  fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, correspondente ao efetivo
adimplemento  da  parcela,  terá  a  aplicação  da  fórmula  abaixo.  Caberá  a  CONTRATADA  a
iniciativa e o encargo dos cálculos.

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP valor da parcela paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
     365         365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

34. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

34.1. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

34.2. No caso de não cumprimento do prazo de entrega ou execução do objeto licitado, será
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do  valor contratual
global;

34.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho, garantida a
prévia defesa, poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da Lei nº.
8.666/93,  conforme  enseje  a  situação,  ficando  estabelecido  que  havendo  penalidade  que
culmine na aplicação de multas estas serão no importe de até 10% do  valor contratual
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global,  no  caso  de  inexecução  total,  ou  até  10% do  valor  inadimplido,  na  hipótese  de
inexecução parcial;

34.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual global quando a contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante,
devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da
multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

34.5. Suspensão  do  direito  de  participar  em  licitações/contratos  de  qualquer  órgão  da
Administração  Direta  ou  Indireta,  pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos  quando,  por  culpa  da
CONTRATADA,  ocorrer  a  suspensão,  e  se  for  o  caso,  descredenciamento  do  Cadastro  de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  de  punição  ou,  ainda,  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

34.6. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  órgãos  da  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  o  contrato  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

34.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo;

34.8. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos materiais, advir
de caso fortuito ou motivo de força maior;

34.9. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega dos materiais, deverá
ser dirigida à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, no horário das 8h às 14h (horário
local), até a data de vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando a critério
da Secretaria a sua aceitação;

34.10. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à
autoridade superior  àquela que aplicou a sanção,  ficando sobrestada até  o julgamento do
pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93;

34.11. As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e  no  Cadastro  de
Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e
seus anexos e demais cominações legais.

35. DISPOSIÇÕES FINAIS

35.1.Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas
ou de quaisquer  outros documentos,  ressalvado o disposto na Lei  Complementar nº.
123/2006 e suas alterações pela Lei Complementar nº. 147, de 7 de agosto de 2014 ,
que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

35.2. A  SEMUSA, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação
vigente,  reserva-se  ao  direito  de  anular  ou  revogar, no  todo  ou  em parte,  a  presente
licitação, nos termos do artigo 29 do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;

35.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  deverão  ser
encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
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sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado neste
Edital;

35.4.  Qualquer  modificação  neste  Edital  implicará  na  divulgação destas  pelo(s)  mesmo(s)
instrumento(s)  de  publicação  em que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o(s)  prazo(s)
inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas;

35.5.  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 e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário.

35.6. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do
vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da  Secretaria  Municipal  de
Saúde/SEMUSA, 08:00 às 14:00;

35.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

35.8.  As  normas  que  disciplinam  este  pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.

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

35.10. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Secretaria
Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  tudo  de  conformidade  com  as  normas  jurídicas  e
administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

35.11 –  As  empresas  que  não  mantiverem  as  suas  propostas  e/ou  não  encaminhar  os
documentos  exigidos  no  presente  instrumento  convocatório  responderão  processo
administrativo e  poderão  ser  suspensas  de  participar  das  licitações  do  Município  de Porto
Velho, podendo ainda sofrer outras penalidades em conformidade com a lei;

36. DO FORO

36.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho-RO,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas
referentes à licitação, contrato e procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 10 de Novembro de 2016.

Carlos Jacó Aires Corrêa Júnior

Pregoeiro 
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ANEXO I DO EDITAL
PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO Nº 002/DA/2016

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SEGURANÇA

PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA

Em atendimento ao disposto nos artigos 6º, Inciso IX, 7º, § 2º e 9º da Lei no 8.666/93 e
artigo 3º, Inciso I da Lei no 10.520/2002, Decreto nº 13.707/14, elaboramos o presente
PROJETO BÁSICO, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada nos serviços de vigilância e segurança patrimonial armada e
desarmada para atender as unidades de saúde e administrativas da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUSA, com fornecimento de toda mão de obra, materiais e equipamentos,
executada  de  forma  direta  e contínua, em cumprimento ao disposto no art. 7 do decreto
Municipal nº 9.733 de 08/03/2005, da seguinte forma;

O presente  Projeto  Básico  é  elaborado  objetivando consignar,  de  forma detalhada,  a
descrição do objeto a ser contratado, dos serviços a serem executados, suas frequências
e periodicidades, características do pessoal, e materiais a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos  a  serem seguidos,  cuidados,  deveres,  disciplina,  gestão da  qualidade,
informações a serem prestadas e controles a serem adotados.

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços com vistas a contratação  de pessoa jurídica  especializada no
ramo de  Prestação  de Serviços  de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada e
Desarmada Diurno e Noturno para atender as unidades de saúde e administrativas da
Secretaria  Municipal  de  Saúde-SEMUSA,  com  fornecimento  de  toda  mão  de  obra,
materiais e equipamentos, executada  de  forma  direta  e contínua,  conforme  este
Projeto Básico, tendo como premissa o binômio “economia/qualidade”.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1  O  Município  de  Porto  Velho  não  possui  em  seu  quadro  de  servidores  efetivos,
profissionais capacitados com aprimoramento técnico em segurança e vigilância armada e
desarmada, que possam vigiar as dependências e áreas públicas com a finalidade de
prevenir delitos e outras irregularidades, bem como zelar pela segurança das pessoas, do
patrimônio  e  pelo  cumprimento  das leis  e  regulamentos  internos  com a utilização  de
armamentos e demais acessórios  pertinentes a esse serviço,  requisitos estes  que se
fazem necessários para proceder à segurança nos imóveis administrados pela SEMUSA,
uma  vez  que  existe  a  necessidade  de  atingir  a  finalidade  pública   e  assegurar  a
integridade física dos servidores e dos que eventualmente transitam nas instalações das
unidades  da  SEMUSA,  não  permitindo  a  depredação,  violação,  evasão,  apropriação
indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio, decorrente da ação de
terceiros  ou  de  pessoas  da  própria  Instituição,   e  ainda  proteger  os  bens  comuns,
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especiais e dominicais no âmbito de sua competência, o qual é discriminado no quadro
demonstrativo (Anexo I), é necessária a contratação de empresa prestadora de serviços
de segurança patrimonial armada e desarmada, pois conforme a Portaria nº 3.233, de
10/12/2012,  do  Departamento  de  Polícia  Federal,  em seu  art.  1º,  §  2º,  a  política  de
segurança  privada  envolve  a  Administração  Pública  e  as  classes  patronal  e  laboral,
observando os seguintes objetivos:

I - dignidade da pessoa humana;
II - segurança dos cidadãos;
III - prevenção de eventos danosos e diminuição de seus efeitos;
IV - aprimoramento técnico dos profissionais de segurança privada;
V - estímulo ao crescimento das empresas que atuam no setor.

2.2  Há  celebrado  entre  esta  Municipalidade  e  a  Empresa  Columbia  Segurança  e
Vigilância Patrimonial LTDA, o contrato nº. 001/PGM/2011, o qual foi assinado em 03 de
janeiro  de  2011,  portanto,  com fulcro  ao artigo  57,  II,  da  Lei  Federal  nº.  8.666/93,  o
referido  contrato  expirar-se-á  no  dia  31  de  dezembro  de  2016  e,  considerando  a
complexidade em licitar tal objeto, esta SEMUSA deliberou pela deflagração desse novo
processo  licitatório,  tendo  em  vista  o  planejamento  e  estudo  apresentado  pelo
Departamento Administrativo durante o exercício de 2014/2015.

2.3 Ressaltamos que desde a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da  categoria de
vigilantes,  referente  ao  período  2012-2013,  não  é  mais  previsto  o  posto  até  então
contratado por essa Secretaria,  de “12 horas noturnas de segunda a sexta-feira e 24
horas aos sábados, domingos e feriados (SDF)”.  Portanto, em observância à cláusula
vigésima oitava da referida CCT, a qual tem força de lei, a Secretaria Municipal de Saúde
instaurou esse procedimento de acordo com a convenção coletiva atual.

2.4 A atual contratada atende esta Secretaria com 51 (cinquenta e um) postos, sendo 11
(onze) postos 12 horas noturnas de segunda a sexta-feira com 24 horas aos sábados,
domingos e feriados (SDF) e 40 (quarenta) postos de ‘24 horas ininterruptas’, contudo,
esse atendimento não supri a real necessidade de 127 (cento e vinte e sete) postos que
representam a atual demanda da SEMUSA, conforme (anexo I).

2.5 Serão adotados postos armados 24 horas ininterruptos (diurno e noturno), somente para
as unidades que tem em sua estrutura, movimentações financeiras como as Farmácias Popu-
lar e Sede Administrativa esse último com previsão de instalação de Caixa Eletrônico para atender
as necessidades da Sede e Vigilância Sanitária. Para as demais unidades terão postos armados notur-
no e desarmado no período diurno.

2.6 A necessidade do uso de armamento no período noturno, está vinculado aos altos índices de pe-
riculosidade que o Município de Porto Velho encontra-se na atualidade, sendo que a vigilância neste
período na maioria das unidades ficam sozinhos em seus postos, sendo imprescindível a existência
de arma para a perfeita execução dos serviços, e nas Unidades de Pronto atendimento 24hs há um
alto índice de ocorrências com pessoas armadas na unidade, tais como visita de presidiários para
atendimento, onde há vários relatos que a própria população fazem uso de armas brancas e de fogo,
gerando instabilidade no atendimento e até mesmo os profissionais em alguns casos já decidirem
abandonar os plantões, estando assim sujeito comprometer os atendimentos e consequentemente
prejudicar outras pessoas que necessitam dos serviços de saúde.
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2.7 Considerando uma nova análise de conjuntura nas unidades de saúde, em consulta com os
atuais vigilantes, servidores, diretores das unidades de saúde, foi observado que a presença
diurna (matutino/vespertino) de armas (vigilantes armados), pode causar apreensão de todos,
sendo ainda um atrativo aos possíveis meliantes, tornando as unidades de saúde mais vulnerá-
veis e atrativas a roubos e/ou furtos desta natureza (furtos de armas), tendo como exemplo o
furto na própria sede no ano de 2014, neste prisma, a SEMUSA optou por contratar postos de
vigilantes armados somente para o período noturno, salvo as exceções, ficando para o período
diurno postos de vigilância desarmado.

2.8 Em virtude de acudir o maior número de interessados em participar da licitação sem prejudicar
o ganho da contratação, optou-se pela divisão deste certame em 03 LOTES, divididos de acordo
com a  necessidade do serviço,  todos os  lotes  terão  possibilidades  de  serem Gerenciados numa
primeira  contratação  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços,  sempre  em  respeito  à  mais  ampla
competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei nº 8666/93, Súmula 247 do TCU:

 “Lei n. 8.666/93

Art.  23,  §  1º)  As  obras,  serviços  e  compras  efetuadas  pela
administração serão
divididas  em  tantas  parcelas  quantas  se  comprovarem  técnica  e
economicamente  viáveis,  procedendo-se  à  licitação  com vistas  ao
melhor  aproveitamento  dos  recursos  disponíveis  no  mercado  e  à
ampliação da competitividade,  sem perda da economia de escala.
(Redação dada pela Lei n.8.883, de 1994)”

“Súmula n. 247:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço
global,  nos  editais  das  licitações  para  a  contratação  de  obras,
serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação
de  licitantes  que,  embora  não  dispondo  de  capacidade  para  a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam
fazê-lo  com  relação  a  itens  ou  unidades  autônomas,  devendo  as
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

3. DOS SERVIÇOS

Os serviços do contrato a ser firmado serão executados nos postos constantes do quadro
anexo referenciado no item 1- Objeto, e além das atribuições pertinentes, compreendem:

3.1. Impedir a entrada de pessoas que se apresentarem com trajes inadequados (como
trajes de banho, etc.);

3.2. Proibir a entrada de pessoas que não façam parte do quadro de servidores da admi -
nistração pública, nas dependências dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, após
o horário das 14h00min, quando o expediente for somente interno, cuja liberação só será
permitida mediante apresentação de documento de identificação e informação do motivo
da visita, sendo necessária também a comunicação e permissão do setor responsável de
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cada Unidade Administrativa, para a devida liberação, com anotação dos horários de en-
trada e saída;

3.3 Controlar e registrar a entrada de funcionários em dias e horários fora do expediente,
sendo que a liberação somente será efetuada, através de autorização prévia, oficializada
documentalmente pelo Setor responsável;

3.4. Intervir prontamente, sempre que verificar quaisquer incidentes ou desentendimentos
nas áreas sob vigilância, internas e externas, nos setores de atendimento ao público etc.,
durante ou fora do horário normal de expediente;

3.5. Controlar a entrada e saída de qualquer bem patrimonial ou material de consumo re-
cebidos e expedidos, impedindo a saída dos mesmos sem a devida autorização por escri -
to, que deverá ser fornecida pela secretaria de origem, com assinatura do Chefe imediato
ou do Coordenador de área, devidamente identificada com carimbo, contendo nome e o
número do cadastro, sendo indispensável ainda que essa autorização tenha a discrimina-
ção do bem, ou seja, número do tombamento, o destino, a data de saída e quando for o
caso, a data de retorno, a autorização deverá ser entregue, no dia seguinte, ao Departa-
mento Administrativo - DA;

3.6. Os vigilantes poderão exigir a abertura de embrulhos ou volumes, para conferência
de conteúdo, retendo os que apresentarem quaisquer irregularidades. O aqui exposto não
se aplica a volumes cujos conteúdos, visivelmente, tratarem-se de expedientes de rotina,
como processos, correspondências, boletins de serviço etc., ou materiais e equipamentos
com trânsito identificados e controlados por guias especiais;

3.7. Os bens de propriedade particular que porventura transitarem pelas dependências
das unidades administrativa e unidades de saúdes, deverão ser submetidos ao chefe do
setor, para receberem autorização de saída das edificações, caso o contrário serão reti -
dos pela segurança, salvo se estiverem acompanhados por documento que comprove
que o bem não é de propriedade da Secretaria;

3.8 Controlar o fluxo de veículos, que adequarem e/ou saírem dos prédios da Secretaria
Municipal de Saúde, com vistas a apurar possíveis furtos ou desvios de materiais, objetos
e equipamentos, concorrendo para preservação da segurança dos imóveis e das equipes
de trabalho que neles atuam;

3.9 Exercer vigilância nos prédios, instalações internas ou externas, portarias, com rondas
de rotinas programadas em todas as dependências, vias de acesso, garagem, pátios, etc.;

3.10 Exercer serviços de prevenção e repressão a atos de furtos, roubos e depredações,
tomando as medidas necessárias para a garantia dos bens móveis e imóveis da Secreta-
ria Municipal de Saúde -SEMUSA;

3.11. Registrar no livro de “OCORRÊNCIAS” as alterações constatadas durante o seu tur-
no de serviço, bem como as providências tomadas;

3.12. Atuar como agente prevencionista e combatente de princípios de incêndio, nos pré-
dios e instalações desta SEMUSA;
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3.13. Manter sob guarda e controle as chaves da Secretaria.

3.14. Impedir servidores e terceiros, não autorizados a acessar as dependências do con-
tratante em horário, fora do expediente, realizando as devidas comunicações ao agente
de plantão, bem como o registro no livro de ocorrências.

3.15. Não permitir a entrada de qualquer pessoa, em traje incompatível com o ambiente
de trabalho, para cuja ocorrência deverá ser acionado o agente de segurança de plantão,
salvo quando ficar caracterizada a situação de emergência com potencial de risco de vida
e reconhecida necessidade de pronto atendimento/socorro médico.

 4. DAS ROTINAS BÁSICAS

4.1 São 127 (cento e vinte e sete) postos de vigilância a r m a d a  e  d e s a r m a d a  de
24 (vinte e quatro) horas, ininterruptas de Domingo a Segunda-Feira sendo 61 (sessen-
ta e um)  postos desarmados de 12 horas DIURNO:   de 06:00   às  18:00 horas, 61
(sessenta e um) postos armados de 12 horas NOTURNO: de 18:00 às 06:00horas
e 05 (cinco) postos de vigilância armados 24 horas Diurno/Noturno, 07 (sete) dias por se-
mana.

4.2 Caso o horário de expediente da unidade seja alterado por determinação legal ou im-
posição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários
da prestação de serviços para atendimento da nova situação.

4.3 Os serviços poderão vir a ser executados em outros imóveis que venham a ser ocupa-
dos pela SEMUSA.

4.4 Caso haja alguma alteração nos endereços listados nos anexos I-A, I-B e I-C, a CON-
TRATANTE informará a CONTRATADA o novo endereço, a fim de viabilizar a continuida-
de da prestação do serviço.

5. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA

5.1 Designar por escrito,  o preposto da CONTRATADA, nos termos do art.  68 da Lei
8.666/93, com a missão de intermediar o relacionamento da CONTRATADA, que tenha
poderes para a resolução de possíveis ocorrências, durante a execução do contrato;

5.2 A CONTRATADA deverá conceder, no mínimo, 01 (uma) hora de efetivo gozo do inter-
valo intrajornada, em atendimento à Notificação Recomendatória do Ministério Público do
Trabalho (MED. nº. 000534.2011.14.000/1). Para tal, a Contratada deverá substituí-lo pelo
período que estiver em gozo do intervalo intrajornada;

5.3 A CONTRATADA fica obrigada a não manter em seu quadro de pessoal servidores
públicos, mormente quando o exercício do emprego privado puder causar prejuízo ao

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2950

CPL/SEMUSA

3



Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

bom  desempenho  da  função  pública,  devendo  disponibilizar  todos  os  equipamentos
necessários (armas, coletes balísticos, cofres,  etc.)  devidamente registrados no GESP
(Sistema de Gestão Eletrônica de Segurança Privada) e SINARM (Sistema Nacional de
Armas), para a devida prestação do serviço, sob pena de sua irregularidade;

5.4 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das
previstas em Lei e nas normas aplicáveis, nas obrigações gerais, operacionais, comerci-
ais, tributárias, previdenciárias, entre outras;

5.5 A CONTRATADA deverá comprovar que o preposto apresentado possui vínculo com a
empresa por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do mesmo, ou
instrumento equivalente;

5.6 Retirar qualquer empregado que não corresponda à confiança ou perturbe a ação da
fiscalização, até 24 (vinte e quatro) horas após receber a notificação desta;

5.7 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização e/ou preposto da CONTRA-
TANTE, relativamente à prestação dos serviços;
5.8 Fica responsável por todas as despesas inerentes aos serviços contratados, inclusive
a de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho, responsabilizando-se também
por danos a terceiros;

5.9 Não transferir, no todo ou em parte, a prestação dos serviços objeto desta con-
tratação;

5.10 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus
empregados nos locais de trabalho, ressarcindo os itens subtraídos, sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, e quando comprovada a culpa dos empregados da
CONTRATADA;

5.11 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, através de solicitação realizada
por ofício expedido pela SEMUSA, órgão responsável pelo Contrato de Prestação de Ser-
viços de Segurança Patrimonial Armada, e independentemente de justificação por parte
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julga-
dos prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interes-
se do serviço público;

5.12 Comprovar a formação da mão de obra oferecida, através de documentação e quan-
do solicitado pela CONTRATANTE;

5.13 Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda a mão de obra oferecida
para atuar nas instalações da CONTRATANTE;

5.14 Apresentar a CONTRATANTE, por meio de ofício, a relação dos empregados, espe-
cificando os locais que executarão os serviços, procedendo de igual forma nos casos de
substituições;

5.15 Fornecer aos Vigilantes: uniformes novos, armamentos legalizados, munições novas
e no prazo de validade, roupas apropriadas para o trabalho sob chuva e crachá de identifi-
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cação, além do livro de ocorrência. Devem-se levar em consideração as condições cli-
máticas da região no decorrer do ano e o nível de apresentação do vigilante durante o
serviço e com parâmetros de qualidade referenciados pela Associação Brasileira de Nor-
mas e Técnicas – ABNT, devendo ainda ser substituídos os uniformes pelo menos uma
vez ao ano ou de acordo com a necessidade. Os uniformes deverão estar de acordo com
os artigos 149, 150 e 151 da Portaria nº. 3.233/2012 – DG/DPF, de 10 de dezembro de
2012;

5.16 Efetuar a reposição de mão de obra em caráter imediato, em caso de eventual au-
sência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

5.17 Manter disponibilidade de pessoal dentro dos padrões desejados, para atender even-
tuais acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que a mão-de-obra
que cometer falta disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida prestando
serviço;

5.18 Manter, durante a vigência da prestação dos serviços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em con-
sonância com o art. 55, Inciso XIII, da Lei 8.666/93;
A CONTRATADA deverá apresentar o Alvará de Funcionamento, assim como a sua poste-
rior renovação, com fulcro ao caput do artigo 4º da Portaria Federal nº. 3.233/2012, edita-
da pelo Departamento de Polícia Federal;

5.19 A CONTRATADA deverá apresentar a relação das armas e cópias autenticadas dos
respectivos “Registros de Armas”, assim como a sua posterior renovação, emitidos pelo
Departamento de Polícia Federal, que serão utilizadas pela mão de obra nos postos de
serviços, atendendo ao caput e § 1º e 2º do artigo 5º da Lei Federal nº. 10.826/2003 (Lei
do Desarmamento);

5.20 A CONTRATADA deverá apresentar a Carteira Nacional dos vigilantes lotados nos
postos de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, assim como a sua posterior renova-
ção, de acordo com o estabelecido no artigo 157 da Portaria nº. 3.233/2012-DG/DPF, edi-
tada pelo Departamento de Polícia Federal;

5.21 Fornecer as armas, munições e respectivos acessórios ao vigilante no momento da
implantação dos postos, desde que o mesmo tenha sido orientado sobre o uso correto do
armamento, ou seja, a arma deverá ser usada somente em legítima defesa, própria ou de
terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração, depois de esgotados todos
os outros meios para a solução eventual do problema;

5.22 Fornecer ao vigilante colete à prova de balas, para proteção do tronco contra riscos
de origem mecânica e deve estar de acordo com a Portaria nº 25/2001, NR nº 06/2001 –
EPI e Portaria nº 191/2006 editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego/Secretaria de
Inspeção do Trabalho – MTE/SIT;

5.23 Os materiais e equipamentos a seguir referem-se a cada posto de serviço:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Revólver calibre 38 1 unidade
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Munição calibre 38 2 vezes a capacidade de tiros do revólver
Colete balístico 1 unidade (justo ao corpo)

Lanterna 3 pilhas e/ou Led 1 unidade
Pilhas/bateria para lanterna 2 vezes a capacidade da lanterna

Apito 1 unidade
Cordão de apito 1 unidade

Cassetete / Tonfa 1 unidade
Porta cassetete / Tonfa 1 unidade

5.24 A CONTRATADA deverá manter os materiais/equipamentos de que tratam os subi-
tens 5.12 e 5.17 ao 5.19 em regular estado de conservação e validade de uso, em aten-
ção ao caput do artigo 37 da Constituição Federal, combinado aos artigos 66 e 67, caput
e § 1º e 2º da Lei Federal nº. 8.666/93;

5.25 Proibir que os vigilantes utilizem qualquer ambiente físico da CONTRATANTE para
guarda/depósito de armas e/ou munições, devendo estas estar sempre na posse do vigi -
lante e sob responsabilidade da CONTRATADA;

5.26 Alertar para que os vigilantes no período do efetivo exercício de sua função, fazerem o mau
uso de quaisquer tipos de aparelhos eletrônicos tais como, smartfones, táblets, notebooks, para uso
pessoal, de forma que comprometam a execução dos serviços causando a desatenção em suas ações;
quando caracterizado a situação citada, será objeto das penalidades contratuais previstas no item 9
deste termo;

5.27 Providenciar para que seja feita regularmente a manutenção das armas, para que as
mesmas permaneçam em condições de uso, atendendo ao artigo 137 da Portaria nº.
3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012;

5.28 Caberá a CONTRATADA nos termos da Instrução Normativa MARE n°: 18/97, com-
provar a formação técnica específica da mão - de - obra oferecida, através do “Certificado
de Curso de Formação de Vigilância”, expedido por instituições devidamente habilitadas e
reconhecidas;

5.29 Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido em hipótese al-
guma, o uso de munições recarregadas.

6. DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES

À CONTRATADA caberá ainda as seguintes obrigações sociais, fiscais, previdenciárias e
comerciais:

6.1  Assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a Administração;

6.2  Assumir  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;
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6.3  Assumir  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  cível  ou  penal,
relacionadas  aos  serviços,  originariamente  ou  vinculada  por  prevenção,  conexão  ou
continência;

6.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e
outros decorrentes da prestação dos serviços;

6.5 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
item anterior, não transfere à CONTRATANTE, a responsabilidade pelo seu pagamento,
nem  poderá  onerar  o  objeto  desta  contratação,  razão  pela  qual  a  mesma  renúncia
expressamente  qualquer  vínculo  de  solidariedade,  ativa  ou  passiva  com  a
CONTRATANTE;

6.6 A CONTRATADA ficará obrigada a repor,  no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, quaisquer objetos comprovadamente danificado ou extraviado.
OBSERVAÇÃO:  Os  serviços,  rotinas  e  obrigações  operacionais  especificados  neste
Projeto Básico não excluem outros similares que porventura se façam necessários para a
boa prestação dos serviços objeto do Contrato.

6.7 Após implantado o Registro de Preços, na fase contratual em conformidade com a Lei
nº 8.666/93, aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que  se  fizerem  necessário,  até  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial
atualizado do contrato.

7. EM OCASIÕES DE ESTADO DE GREVE

7.1 Não permitir  entrada de quem quer seja,  que se negue a identificar-se, salvo por
decisão do responsável imediato da Unidade Administrativa;

7.2 Não permitir a formação de piquetes nas áreas edificadas e com coberturas;

7.3 Não permitir o uso de instrumento, artefatos ou outros, capazes de provocar poluição
sonora, visual nas dependências da Unidade Administrativa e unidades de saúde;
7.4 Não permitir a fixação de panfletos, cartazes, recortes ou outros, nos murais paredes,
pilastras, vidraças, janelas, etc, sem prévia autorização do chefe imediato;

7.5  Levar  ao  conhecimento  imediato  da  Administração,  qualquer  atitude  suspeita
praticada por quem quer que seja nas dependências da SEMUSA;

7.6 Entende-se por grupo de manifestantes grevistas, reunião ou ajustamento superior a
04 (quatro) pessoas cujas atividades manifestem ou expressam incitações de movimento
grevista.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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8.1 Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer anormalidades e/ou ocorrências relacio-
nadas com a prestação dos serviços, por intermédio de Ofício, quando for o caso a comu-
nicação se dará mediante a notificação formal com prazo máximo estipulado pela Admi-
nistração;

8.2 Rejeitar, no todo ou em parte, o material ou serviços que estejam em desacordo com
as obrigações assumidas pela CONTRATADA, e com as especificações deste Projeto
Básico e seus anexos;

8.3 Exigir de imediato o afastamento, bem como a substituição de qualquer empregado da
CONTRATADA que não mereça a confiança, barre a fiscalização ou ainda que conduza
de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribu-
ídas;

8.4 A CONTRATANTE promoverá a fiscalização dos serviços por servidores especialmen-
te designados, na forma prevista na Lei 8.666/93, a fim de comprovar o fiel cumprimento
do contrato;

8.5 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para a execução dos servi-
ços, proporcionando todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços dentro das normas e nos limites do contrato;

8.6 Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução dos
serviços, observando os limites do instrumento contratual;

8.7 Efetuar o pagamento, na forma e prazo convencionados, desde que a documentação
apresentada pela CONTRATADA esteja de acordo com as obrigações contratuais;

8.8 Exigir reparo a possíveis danos causados a Administração ou a terceiros, por culpa ou
dolo da CONTRATADA;

8.9 Solicitar da CONTRATADA informações e/ou esclarecimentos necessários para a ela-
boração de relatórios mensais pertinentes a execução contratual;

8.10 Revisar a disposição da segurança patrimonial armada apresentada pela CONTRA-
TADA, avaliando a necessidades de ajustes, melhorias, aumento de efetivo, para o me-
lhor resultado na prestação dos serviços.

9. DAS PENALIDADES

9.1 Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

9.2 No caso de não cumprimento do prazo de entrega ou execução do objeto licitado,
será  aplicável  à  CONTRATADA multa  moratória  de  valor  equivalente  a  2% do  valor
contratual global;
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9.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho, garantida a
prévia defesa, poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da
Lei  nº.  8.666/93,  conforme  enseje  a  situação,  ficando  estabelecido  que  havendo
penalidade que culmine na aplicação de multas estas serão no importe de até 10% do
valor contratual global, no caso de inexecução total, ou até 10% do valor inadimplido, na
hipótese de inexecução parcial;

9.4 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual global quando a contratada ceder
o  contrato,  no  todo  ou  em  parte,  a  pessoa  física  ou  jurídica,  sem  autorização  da
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data
da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

9.5  Suspensão  do  direito  de  participar  em licitações/contratos  de  qualquer  órgão  da
Administração Direta ou Indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Município  de Porto Velho,  pelo prazo de 05 (cinco)  anos,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punição ou, ainda, até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

9.6 Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar com órgãos da 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 o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

9.7 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,  que prevê
defesa  prévia  do  interessado  e  recurso  nos  prazos  definidos  em  Lei,  sendo-lhe
franqueada vista ao processo;

9.8 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos materiais,
advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

9.9  A solicitação de prorrogação,  contendo o novo prazo para entrega dos materiais,
deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Saude-SEMUSA, no horário das 8h às 12h
e das 14h a 18h (horário local), até a data de vencimento do prazo de entrega inicialmente
estipulado, ficando a critério da Secretaria a sua aceitação;

9.10 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação,
à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento
do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93;

9.11  As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF e  no  Cadastro  de
Fornecedores do Município  de Porto Velho/RO,  e  no caso de suspensão de licitar,  o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas
no Edital e seus anexos e demais cominações legais.

10. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
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10.1 A inexecução total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no
instrumento contratual enseja sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito
de  promover  contratações  para  a  conclusão  dos  serviços,  sem  prejuízo  das  demais
medidas cabíveis;

10.2 O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte, mediante
a lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a Secretaria Municipal de
Saude – SEMUSA;

10.3 Os motivos e a disciplina de rescisão especificados neste item estão assegurados
nos artigos 77,  78,  79 e 80 da Lei  8.666/93,  e  serão aplicáveis  em sua inteireza ao
contrato;

11. DA GARANTIA

11.1 Para o fiel cumprimento das obrigações do contrato, a CONTRATADA, no ato da
assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratação em favor  do  CONTRATANTE,  em observância ao  artigo  56,  §  2º,  da Lei
Federal nº. 8.666/93;

11.2 A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada
para a cobertura de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato;

11.3 Havendo revisões ou reajustes de preços, a CONTRATADA atualizará o valor da
garantia;

11.4 A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída ou liberada até 60 (sessenta)
dias consecutivos após o término do contrato;

11.5 Para a devolução da garantia  após o término do contrato,  a CONTRATADA não
poderá  estar  inadimplente  com  as  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  dos  seus
empregados, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

11.6 A escolha da modalidade de garantia fica a critério  da CONTRATADA, conforme
artigo 56, § 1º, da Lei nº. 8.666/93:

Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde
que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida presta-
ção de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalida-
des de garantia: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo es-
tes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sis-
tema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, confor-
me definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº
11.079, de 2004);
II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);
III - fiança bancária.
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11.7 As garantias oferecidas para assegurar a plena execução do
contrato  estão  previstas  no  art.  56  da  Lei  8.666/93  e  alterações
posteriores.

12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1  A  fiscalização  do  contrato  ficará  a  cargo  do  Departamento  Administrativo  –
DA/SEMUSA e/ou comissão específica, observadas ainda, as disposições pertinentes à
fiscalização em Edital e Contrato oriundos da licitação;

12.2 A comissão será formada por servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde,
devidamente designados por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município –
DOM, conforme artigo 6º, IX, ‘e’, combinado ao artigo 73, I, ‘b’, da Lei Federal nº. 8.666/93
e Decisão nº. 25/2014 – 2ª Câmara TCE/RO;

12.3 Ficará a cargo da Comissão de Fiscalização, o recebimento provisório ou definitivo
do serviço, em observância ao artigo 73, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93.

12.4 A comissão deverá solicitar, sempre que necessário, o Alvará de Funcionamento,
Certificados de Registro  Federal  de  Arma de Fogo e Carteiras  Nacional  de  Vigilante,
emitidos  pelo  Departamento  de Polícia  Federal,  bem como Alvará  de  Funcionamento
emitido  pela  Secretaria  Municipal  de  Fazenda  e  Certificado  de  Vistoria  do  Corpo  de
Bombeiros.

13. DO CUSTO MÁXIMO ESTIMADO

13.1 A prestação dos serviços continuados serão executados pelos preços apresentados
na proposta vencedora, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita execução;

13.2 Serão utilizados como base para o custo estimado, os valores unitários apresentados
nas cotações de preços realizadas no mercado local, no montante de R$ 16.227.097,20
(dezesseis milhões, duzentos e vinte e sete mil noventa e sete reais e vinte centavos)
dividido em 03 (três) lotes conforme a seguir;

Lote I

Função Qtd. V. Unit. V. Mensal V. Global (R$)
Vigilância armada de 12x36 horas de 
Segunda-Feira a Domingo 24/horas.

3 20.494,97 61.484,91 737.818,92

Vigilância  armada de 12x36 horas no-
turnas de Segunda-Feira a Domingo.

19 11.448,25 217.516,75 2.610.201,00

Vigilância  desarmada de 12x36 horas
diurno de Segunda-Feira a Domingo.

19 9.040,00 171.760,00 2.061.120,00

Total 5.409.139,92
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Lote II

Função Qtd. V. Unit. V. Mensal V. Global (R$)
Vigilância armada de 12x36 horas de 
Segunda-Feira a Domingo 24/horas.

1 20.494,97 20.494,97 245.939,64

Vigilância  armada de 12x36 horas no-
turnas de Segunda-Feira a Domingo.

21 11.448,25 240.413,25 2.884.959,00

Vigilância  desarmada de 12x36 horas
diurno de Segunda-Feira a Domingo.

21 9.040,00 189.840,00 2.278.080,00

Total 5.408.978,64

Lote III

V. Global (R$)
Vigilância armada de 12x36 horas de 
Segunda-Feira a Domingo 24/horas.

1 20.494,97 20.494,97 245.939,64

Vigilância  armada de 12x36 horas no-
turnas de Segunda-Feira a Domingo.

21 11.448,25 240.413,25 2.884.959,00

Vigilância  desarmada de 12x36 horas
diurno de Segunda-Feira a Domingo.

21 9.040,00 189.840,00 2.278.080,00

Total 5.408.978,64

Total dos lotes R$ 16.227.097,20

13.3 Caso os valores unitários apresentados nas cotações sejam conflitantes com o item
20 – VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO - será adotado os valores apresentados na
Portaria nº. 7, de 13 de abril de 2015, anexo I, do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão;

13.4  O  valor  máximo  estimado  para  esta  contratação,  de  acordo  com  os  valores
estipulados pela Portaria MPOG nº. 7, de 13/04/2015, em vigor na ocasião da elaboração
deste  projeto  básico,  será  na  ordem  de  R$ 17.560.113,12  (dezessete  milhões,
quinhentos e sessenta mil, cento e treze reais e doze centavos), divididos em 03
(três) lotes a ser contratado de acordo com a necessidade (Vide item 20 e 23).

14. DO FATURAMENTO / DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 Mensalmente o processo será instruído com a nota fiscal ou fatura correspondente
aos serviços executados no período e será efetuado o pagamento até o 10º (décimo)
dia útil após a sua liquidação;

14.2  No  último  dia  útil  do  mês  relativo  ao  serviço  prestado,  a  Contratada  deverá
apresentar  relatório acompanhado de guias pagas dos recolhimentos  de encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, bem como, impostos como ISSQN, IR, CSLL, PIS,
COFINS, dentre outros obrigatórios por lei e Deverá vir acostado também, cópia das
folhas  de  ponto,  relatório  e  protocolo  de  envio  da  GFIP/SEFIP  e  contracheques
assinados, toda esta documentação referente à fatura imediatamente anterior.
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14.3 Após análise da documentação necessária, a Comissão de Fiscalização solicitará
que a Contratada emita a nota fiscal referente aos serviços prestados, em observância
aos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº. 4.320/64, combinado ao disposto no caput do
artigo  37  da  Carta  Magna  (princípio  da  eficiência),  onde  deverão  constar
obrigatoriamente as seguintes referências:

14.3.1. Objeto da prestação de serviço;

14.3.2. Número do processo que deu origem à contratação;

14.3.3. Número do contrato celebrado com esta Municipalidade;

14.3.4. Número da conta e agência do beneficiário.

14.4 Será comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, mediante
consulta  aos sítios  eletrônicos oficiais  da  sua situação junto  ao FGTS,  INSS,  TST,
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, conforme preceitua o art. 29 da Lei 8.666/93,
antes de efetuar qualquer pagamento devido;

14.5 O pagamento da Nota Fiscal será efetuado em moeda corrente nacional, até o 15º
(décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços, sendo
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações
e instruções normativas vigentes;

14.6 A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para
retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias
que se passarem entre a data da devolução e da reapresentação;

14.7 Havendo na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação e a
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA
adote as medidas saneadoras necessárias;

14.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha transcorrido de alguma forma para tanto,  fica convencionado que a taxa de
compensação  financeira  devida  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,
correspondente  ao  efetivo  adimplemento  da  parcela,  terá  a  aplicação  da  fórmula
abaixo. Caberá a CONTRATADA a iniciativa e o encargo dos cálculos.

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP valor da parcela paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
     365         365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. DA VISTORIA

15.1 Para a correta elaboração de suas propostas, caso haja interesse as licitantes
poderão proceder  à visita  técnica nos locais  onde os serviços serão prestados,  02
(dois) dias antes da data de licitação estipulada no Edital;

15.2  Caso  a  empresa  entenda  necessário,  poderá  ser  agendada  visita  no
Departamento Administrativo pelo telefone 3901-2941, no qual deverá constar o visto
do Diretor do Departamento;

15.3  É  de  inteira  responsabilidade  das  empresas  licitantes,  apurarem  todas  as
condições, medidas e técnicas necessárias para a execução dos serviços objeto deste
projeto Básico;

15.4 A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA não admitirá declarações posteriores
de desconhecimento de fatos e aspectos que dificultem ou impossibilitem a execução
dos serviços.

16. DA VIGÊNCIA

16.1 DO CONTRATO.

16.1.2 A vigência da prestação dos serviços de segurança patrimonial armada, objeto 
dessa contratação, será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante
Termo Aditivo, conforme preconiza a legislação vigente, observando o limite de 60 
(sessenta) meses, na forma prevista no artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, desde que haja expressa manifestação da Administração.

16.2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.2.1 O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, improrrogável, contados da
data de publicação.

17. DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE
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17.1 Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em conformidade com a
Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo
poderá sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos
custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior
aprovação do contratante.

17.2 Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam relativos à
mão de obra (vinculados à data-base da categoria profissional), o interregno mínimo para
concessão  de  reajuste  será  contado  a  partir  da  data  limite  para  apresentação  das
propostas constante do Edital de licitação, aplicando-se a variação anual do Índice Geral
de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice
que vier a substituí-lo.

17.2.1  O  prazo  para  o  CONTRATADO  solicitar  o  reajuste  encerra-se  na  data  da
prorrogação contratual;

17.2.2 Caso o CONTRATADO não solicite  a  repactuação tempestivamente,  dentro  do
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste;

17.2.3 Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste
só  poderá  ser  pleiteado  após  o  decurso  de  novo  interregno  mínimo de  1  (um)  ano,
contado da data de apresentação da proposta;

17.2.4  Caso,  na  data  da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido  possível  ao
CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a
ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão;

17.2.5  Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  do  reajuste  terão  suas  vigências
iniciadas observando-se o seguinte:

17.2.6 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou
em data  futura,  desde  que  acordada  entre  as  partes,  sem prejuízo  da  contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras.

17.3  Para  os  custos  relativos  à  mão  de  obra,  vinculados  à  data-base  da  categoria
profissional, o interregno mínimo será contado a partir da data da vigência do acordo,
dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta,
relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato.

17.3.1 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;

17.3.2 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo a respectiva repactuação anterior;
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17.3.3  O prazo  para  o  CONTRATADO 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;

17.3.4 Caso o CONTRATADO não solicite  a  repactuação tempestivamente,  dentro  do
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação;

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

17.3.6 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 ao
CONTRATANTE ou ao CONTRATADO 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;

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

17.3.8 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;

17.3.9  O  CONTRATANTE  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em  acordos  e
convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista;

17.3.10 Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, o CONTRATADO
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;

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

17.3.12 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens
que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura;

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2950

CPL/SEMUSA

5



Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

17.3.15 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens
que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente;

17.3.16 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de ses-
senta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação
dos custos;

17.3.17 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o CONTRATADO
não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para
a comprovação da variação dos custos.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 A Contratada se obriga a substituir imediatamente os empregados da mesma que, a
critério  exclusivo  da Secretaria  Municipal  de  Saúde,  não convir  permanecer  em seus
postos de serviço;

18.2 A Contratada se obriga a manter os serviços e encargos de seus empregados, que
prestam serviços fins, devidamente em dia, obedecendo às normas e leis vigentes.

19. DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

19.1 A prestação dos serviços encontra-se classificada em conformidade disposição do
art. 6º Inciso II da Lei 8.666/93, também com fundamentos, na legislação específica da
modalidade  de  Licitação,  qual  seja  a  Lei  10.520  de  17/07/2002,  bem  como  na  Lei
4.320/64, que institui Normais Gerais de Direito Financeiro, para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios, Decreto nº 13.707/14
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de Porto Velho e nas demais
disposições legais normativas e regulamentares pertinentes, sendo as minutas do Edital e
do Contrato examinadas pela Procuradoria Geral do Município, como órgão jurídico deste
e, ainda, prévio conhecimento dos seus termos pela Secretaria Municipal  de Saúde –
SEMUSA, na qualidade de ordenador de despesa;

19.2 Instrução Normativa nº. 02, de 30 de abril  de 2008, da  Secretaria de Logística e
Tecnologia  da  Informação  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  que
dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não;
19.3  Portaria  nº.  7,  de  13 abril  de  2015,  da  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a qual dispõe sobre os
valores limites para contratação de serviços de vigilância em estados brasileiros, dentre
eles, Rondônia.

20. DO VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO
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20.1 Fica determinado como valores limites para essa contratação, os estabelecidos na
Portaria  nº  7,  de  13  de  abril  de  2015,  do MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO  E  GESTÃO,  disponível  no  endereço  eletrônico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br em observância também ao disposto no art. 5º
do Decreto 1.094, de 23 de março de 1994, e no artigo 54 da Instrução Normativa nº 02,
de 30 de abril de 2008.

20.2 A portaria supracitada, conforme seu artigo 1º, visa atualizar os limites máximos e
mínimos para a contratação de serviços de vigilância para 2016, executados de forma
contínua em edifícios públicos e celebrados por órgãos/entidades integrantes do Sistema
de Serviços Gerais – SISG, para a Unidade Federativa de Rondônia, conforme Anexo I
desta Portaria, em substituição aos valores limites publicados pela Portaria n° 65, de 29
de  maio  de  2014.  Determina-se  desta  forma,  os  valores  mínimos  e  máximos  para
contratação do objeto deste Projeto:

POSTO 12x36 DIURNO POSTO 12x36 NOTURNO
MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO

R$ 8.937,49 R$ 9.626,94 R$ 11.091,10 R$ 12.544,92
Valores segundo Portaria nº 7, de 13 de abril de 2015, anexo I, para 2016 do MINISTÉRIO DO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

20.3 Em conformidade com os critérios dispostos nos artigos 49 a 51, da Instrução Nor-
mativa/SLTI/MP n.º 02/2008, e considerando o  PREÇO MENSAL DO POSTO fixado no
anexo I atualizado da Portaria/SLTI/MP n.º 07, de 13 de abril de 2015 / RO, ficam previa-
mente estabelecidos os seguintes  VALORES LIMITE MÁXIMOS para a elaboração das
propostas e a contratação em R$ 17.560.113,12 (dezessete milhões, quinhentos e ses-
senta mil, cento e treze reais e doze centavos) conforme os lotes 1, 2 e 3 a seguir:

20.3.1 Foram utilizados ainda como referência de composição de custos o Caderno Técni-
co que trata de Estudo sobre a composição dos Custos dos Valores Limites – Serviços de
Vigilância em Rondônia elaborado pela  Secretaria de Logística e Tecnologia da Informa-
ção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão disponível no endereço eletrôni-
co http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/cadernos-tecnicos2

20.3.2 - Resumo dos lotes 1, 2 e 3, segundo valores limites da Portaria/SLTI/MP n.º 
07, de 13 de abril de 2015 / RO anexo I, atualizado para 2016,

FUNÇÃO
N.º POS-

TOS

PREÇO
MENSAL

DO POSTO
(R$)

PREÇO MEN-
SAL TOTAL

(R$)

(A) (B) (A X B)
Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a 
Domingo 24/horas.

05 22.171,86 110.859,30

Vigilância armada de 12x36 horas noturnas de Segunda-Feira
a Domingo.

61 12.544,92 765.240,12

Vigilância desarmada de 12x36 horas diurno de Segunda-Fei-
ra a Domingo.

61 9.626,94 587.243,34

Preço Estimado Mensal 1.463.342,76

Preço Estimado Anual dos Postos 17.560.113,12
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20.3.3 - Lote 1

FUNÇÃO

N.º
POS-
TOS

PREÇO
MENSAL

DO POSTO
(R$)

PREÇO MEN-
SAL TOTAL (R$)

(A) (B) (A X B)
Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a Domingo 
24/horas

03 22.171,86 66.515,58

Vigilância armada de 12x36 horas noturnas de Segunda-Feira a
Domingo

19 12.544,92 238.353,48

Vigilância desarmada de 12x36 horas diurno de Segunda-Feira
a Domingo

19 9.626,94 182.911,86

Preço Global Mensal 487.780,92

Preço Anual dos Postos 5.853.371,04

20.3.4 - Lote 2

FUNÇÃO
N.º POSTOS

PREÇO
MENSAL

DO POSTO
(R$)

PREÇO MEN-
SAL TOTAL

(R$)

(A) (B) (A X B)
Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a 
Domingo 24/horas

01 22.171,86 22.171,86

Vigilância  armada de  12x36  horas  noturnas de  Se-
gunda-Feira a Domingo

21 12.544,92 263.443,32

Vigilância  desarmada de 12x36 horas  diurno de Se-
gunda-Feira a Domingo

21 9.626,94 202.165,74

Preço Global Mensal 487.780,92

Preço Anual dos Postos 5.853.371,04

20.3.5 - Lote 3

FUNÇÃO
N.º POSTOS

PREÇO
MENSAL

DO POSTO
(R$)

PREÇO MEN-
SAL TOTAL

(R$)

(A) (B) (A X B)
Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a 
Domingo 24/horas.

01 22.171,86 22.171,86
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Vigilância  armada de  12x36  horas  noturna de  Se-
gunda-Feira a Domingo.

21 12.544,92 263.443,32

Vigilância  desarmada de 12x36 horas  diurno de Se-
gunda-Feira a Domingo.

21 9.626,94 202.165,74

Preço Global Mensal 487.780,92

Preço Anual dos Postos 5.853.371,04

Obs. 1: Cada Posto de Trabalho de Vigilância Armada ou Desarmada de 12x36 h é com-
posto de 02 (dois) vigilantes trabalhando 12 x 36 horas de segunda-feira a domingo.
Obs. 2: A coluna “PREÇO MENSAL DO POSTO”, no que se refere aos postos de 12x36
h, Noturno Armado corresponde ao valor de 1 (um) posto de trabalho composto por 2
(dois) vigilantes.
Obs. 3: A coluna “PREÇO MENSAL DO POSTO”, no que se refere aos postos de 12x36
h, Diurno Desarmado corresponde ao valor de 1 (um) posto de trabalho composto por 2
(dois) vigilantes.

20.4. O proponente deverá elaborar sua proposta de preços em conformidade com exi-
gências deste Projeto Básico, utilizando o modelo de planilha de custos e formação de
preços –  vide anexo II, devendo ainda ser respeitado o limite máximo para contratação
dos serviços, de acordo com a Portaria nº 7 de 13 de Abril de 2015 – MPOG, anexo VII,
acompanhada da planilha com os respectivos valores (anexo I da referida portaria).

20.5 - Total de Postos x Empregados

Postos Escala Turno N. de Postos N. de empregados

Vigilante
12h x 36h

Diurno/Noturno Ar-
mado

5 10

12h x 36h Noturno Armado 61 122
12h x 36h Diurno Desarmado 61 122

Total 127 254

21. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

21.1. Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e concorda-
ta)  emitida pelo órgão competente,  expedida nos últimos 90 (noventa)  dias caso não
conste o prazo de validade;
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21.2. Atestado ou declaração de capacidade técnica comprovando aptidão para desempe-
nho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação,  expedido por  pessoa jurídica de direito  público ou privado (Lei  nº
8.666/03, artigo 30, inciso II, combinado com § 1º);

21.3. Declaração formal, sob as penas da Lei, de que o licitante detém o conhecimento
das condições necessárias à perfeita formulação de propostas, inclusive dos locais onde
serão prestados os serviços, e de que possui o aparelhamento e pessoal técnico adequa-
dos, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação;

21.4. Autorização para funcionamento como empresa especializada em vigilância armada,
na unidade da federação respectiva, concedida pelo Departamento de Polícia Federal, pu-
blicado no Diário Oficial da União.

22. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

22.1. Os recursos orçamentários serão destacados conforme a seguir:

Projeto Atividade:
08.31.10.122.007.2.0001 – Administração da Unidade
08.31.10.302.261.2.271 – Manutenção da Maternidade Municipal Mãe Esperança
08.31.10.302.261.2.280 – Manutenção do SAMU
08.31.10.301.268.2.296 – Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família
08.31.10.302.261.2.405 – Manutenção do Centro de Referência  de Especialidades
Medicas
08.31.10.302.267.2.278 – Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento UPAs
08.31.10.302.261.2.276  -  Implantação  e  Manutenção  do  Centro  de  Referência  da
Mulher
08.30.10.302.265.2.290 – Manutenção da Rede Psicossocial
08.31.10.303.274.2.144 – Manutenção da Farmácia Popular

FONTE  RECURSO:  01.02  e  01.07  Prevista  na  LOA (Lei  Orçamentarias  Anual  de
2016).
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39

23. DA PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO

23.1 – A previsão inicial da contratação (gerenciamentos) no Sistema de Registro de Pre-
ços, será em consonância com os postos já existentes para as Unidades da Secretaria
Municipal de Saúde, sendo: os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18
constantes do Lote 01 (Valor estimado: R$ 2.660.623,20); os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 12, 14, 15, 16 e  17 constantes do Lote 02 (Valor estimado: R$ 465.609,06) e
os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 18 constantes do Lote 3 (Valor es-
timado: R$ 465.609,06), perfazendo um valor estimado inicial de R$ 3.591.841,32 (três
milhões quinhentos e noventa e um, oitocentos e quarenta e um mil e trinta e dois centa-
vos) ficando os demais itens (postos) que somam o montante de R$ 13.968.271,80 (treze
milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta centa-
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vos) à ser contratado futuramente conforme necessidades do serviço com a inauguração
de novas unidades e disponibilidade orçamentária da Semusa, dentro do período de vi-
gência da Ata de Registro de Preço, entendendo como uma demanda incerta do quantita-
tivo a ser licitado, razão pela qual optamos pelo sistema de registro de preços.

24. DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE PARA O MESMO OBJETO

24.1 Salientamos a existência do Contrato nº. 001/PGM/2011 firmado com a Empresa
Columbia Segurança e Vigilância Patrimonial LTDA, aludido ao processo administrativo
nº.  08.01254-00/2010,   cujo  objeto  é  o  mesmo  deste  certame,  por  este  motivo,
apresentamos a seguinte justificativa que respalda esta Secretaria Municipal de Saúde,
quanto à realização desta licitação:

24.1.1. Há diferença entre o tipo de posto a ser contratado, que no presente processo são
postos de 12 horas noturnas ou diurnas, de acordo com a atual convenção coletiva dos
vigilantes, enquanto no processo nº. 08.01254-00/2010, são postos de 12 horas noturnas
de segunda a sexta-feira e 24 horas aos sábados, domingos e feriados (SDF); e de 24
horas ininterruptas;

24.1.2.  Os  postos  atualmente  contratados,  não  representam  a  atual  demanda  desta
Secretaria Municipal de Saúde;

24.1.3. O contrato supracitado expirar-se-á no atual exercício de 2016, o que nos leva a
afirmar  a  necessidade  da  realização  de  um novo  certame licitatório  para  atender  os
postos cobertos até então;

24.1.4. Por fim, visando atender ao interesse público coletivo, bem como, entendendo a
imensa importância que esse serviço representa para a segurança de nossas unidades,
dos servidores e do patrimônio público municipal, a SEMUSA decidiu prorrogar o referido
contrato por mais 12 (doze) meses ou até que este certame licitatório seja concluído.

25. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

25.1 A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou par-
cial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATAN-
TE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sen-
do essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de
habilitação previstas neste Termo de Referência.

25.2 É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato,
sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidades previstas
no item 9. deste Projeto Básico.

26. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

O presente Projeto Básico foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde -
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SEMUSA, em conformidade com as atribuições legais e regimentais.

Porto Velho, 02 de Agosto de 2016

Elaborado por:

____________________________
Edson Carlos Alencar

Mat. 272435

Revisador por:

_________________________________
Elber Rogério Jucá Ceccon da Silva

Diretor Administrativo/SEMUSA
Dec. 5.830/I

APROVO O PRESENTE PROJETO BÁSICO NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, II, §1º
DA LEI 8.666/93.  AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal,
conforme delegação de competência pelo Decreto nº 1.102 de 16/09/2013 combinado
com o Decreto nº 12.931 de 19/02/2013.

________________________________________________________
DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO

Ordenador de despesa
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ANEXO I-A DO PROJETO BÁSICO

DOS LOCAIS PREVISTOS A SEREM EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
ARMADA, DESARMADA E QUANTITATIVOS DE POSTOS

LOTE 1

 Item 01-Unidade: Sede Complexo Administrativo
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro: Nova Porto Velho

Sub-
Item

Escala Local do Posto
na Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Diurno e
Noturno

xx

02 12x36 horas Guaritas 02 02 Diurno e
Noturno

xx

Total 03 03
Totalizando 3 Postos 24 horas

Item 02 - Unidade: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Endereço: Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, com Pinheiro Machado, Bairro 
Embratel, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 03-Unidade: Pol. Ana Adelaide
Endereço: Rua: Padre Chiquinho, 1060 – Bairro Pedrinhas

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

Guarita no portão da 01 01 Noturno Diurno
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02 12x36 horas Entrada Lateral
Total 02 02

Totalizando 4 Postos 12 horas
Item 04 -Unidade: U.S.F. Pedacinho de Chão  
Endereço: Avenida: Pe. Angelo Cerri, nº 3420- Bairro: Pedacinho de Chão

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 05 -Unidade: U.S.F. Ronaldo Aragão
Endereço: Estrada do Belmont s /nº - Bairro: Nacional

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 06 -Unidade: U.S.F. São Sebastião  
Endereço: Rua: Castro Alves nº 5899, Bairro São Sebastião

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 07 -Unidade: U. Básica de Saúde Maurício Bustani
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, nº 1899- Bairro Liberdade

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da
Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 08 -Unidade: U.S.F. São Carlos
Endereço: Baixo Madeira, R. Pe. Chiquinho, S/Nº Distrito de São Carlos

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 09 -Unidade: U.S.F. Maria Nobre da Silva -Nazaré
Endereço: Baixo Madeira, Distrito de Nazaré

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 10 -Unidade: U.S.F. Benjamim Silva – Calama
Endereço: Baixo Madeira, Distrito de Calama

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 11 -Unidade: U.S.F. Agenor de Carvalho.
Endereço: Rua 10, s/n –Bairro Agenor de Carvalho.
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 12-Unidade: CAPS II
Endereço: Rua Equador, 2212, Nova Porto Velho, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 13 -Unidade: Maternidade Municipal Mãe Esperança
Endereço: Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, Nº 2350 sub-esquina com Pinheiro
Machado, Bairro: Embratel, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 14 -Unidade: Centro de Referência da Mulher
Endereço: Rua Lourençe Antonio Pereira Lima, s/nº, Bairro Embratel, Porto 
Velho/RO
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Fl._________________

Visto_______________
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Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 15 -Unidade: Centro de Reabilitação e Fisioterapia
Endereço: Rua Padre Chiquinho, 1060, Pedrinhas, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 16 -Unidade: U.S.F. Santo Antônio.
Endereço: Rua: Estrada do Santo Antônio s/n, Localidade Santo Antonio

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 17 -Unidade: U.S.F. Rio das Garças
Endereço: Br – 364 – Sentido Acre – Estrada Vicinal

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da
Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 18 - CAPS infantil
Endereço: Rua Tucunaré, 605, Bairro: Lagoa, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

RESUMO DO LOTE 01.

Especificação Postos

Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a Domingo 
24/horas

03

Vigilância  armada de 12x36 horas  noturnas de Segunda-Feira  a
Domingo

19

Vigilância desarmada de 12x36 horas diurno de Segunda-Feira a
Domingo

19

Total de Postos 41
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

  ANEXO I-B DO PROJETO BÁSICO

LOTE 2

item 01-Unidade: SEMUSA – Departamento de Controle de Zoonoses
Endereço: Avenida Mamoré, s/nº, Bairro, Cascalheira, Porto Velho – RO.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita na frente da
Unidade – Entrada

Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

 Item 02 -Unidade: SEMUSA – Farmácia Popular Zona Leste
Endereço: Avenida Mamoré, 3530, Bairro: Tancredo Neves, Porto Velho – Ro.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno e
Diurno

XX

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 03 -Unidade: Pol. Hamilton Raulino Gondin
Endereço: Rua: José Amador dos Reis, s/n – Bairro: T. Neves.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Item 04 -Unidade: Pol. José Adelino da Silva
Endereço: Rua: Ari Macedo, nº 56 – Bairro: Ulisses Guimarães.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 05 -Unidade: U.S.F. Ernandes Índio
Endereço: Avenida: Mamoré c/ Vieira Caúla, Bairro T. Neves.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 06 -Unidade: U.S.F. Mariana.
Endereço: Rua: Rosalina Gomes nº 9900, Bairro Mariana.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 07 -Unidade: USF Socialista.
Endereço: Rua Mané Garrincha, S/Nº, Bairro Socialista

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da
Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 08 -Unidade: U.S.F. Aponiã  
Endereço: Rua: Andrea nº. 5383, Bairro Aponiã

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 09 -Unidade: U. Básica de Saúde Areal da Floresta
Endereço: Rua: da Lua s/n- Bairro Areal da Floresta.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 10 -Unidade: U.S.F. Aliança
Endereço: Estrada da Penal, Aliança

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 11 - Unidade: U.S.F. Cujubim Grande
Endereço: Baixo Madeira, Distrito de Cujubim Grande.
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 12 -Unidade: CAPS AD
Endereço: Avenida Guaporé, nº 3929, Bairro: Agenor de Carvalho - Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 13 -Unidade: USF Linha 28
Endereço: Estrada 28 de Novembro, Zona Rural, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 14 -Unidade: UPA Zona Leste
Endereço: Avenida Mamoré, com Avenida Rio de Janeiro, Bairro: Tancredo Neves, 
Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

Guarita no portão da Noturno Diurno
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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Fl._________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

01 12x36 horas frente da Unidade –
Entrada Principal

01 01

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 15 -Unidade: Centro de Especialidades Médicas
Endereço: Avenida Rio Madeira, com Avenida 7 de Setembro, Bairro: Agenor de 
Carvalho, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 16 - Unidade: U.S.F. Castanheira
Endereço: Rua Pau Ferro, s/nº Bairro Castanheira, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Turnos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Toda a área da

unidade interno e
externo

01 01
Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 17 - Unidade: USF Tres Marias,
Endereço: Rua: Benedito Inocencio c/ Daniela, Bairro Tres Marias. Porto 
Velho/RO

Escala
Quantidade Turnos Forma de Execução por

Posto
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Fl._________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Toda a área da

unidade interno e
externo

01 01
Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 18 - Unidade: USF FLAMBOYANT,
Endereço: Rua:  Bairro FLAMBOYANT. Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Turnos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Toda a área da

unidade interno e
externo

01 01
Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

RESUMO DO LOTE 2.

Especificação Total Postos

Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a Domingo 
24/horas

01

Vigilância armada de 12x36 horas noturnas de Segunda-Feira a Do-
mingo

21

Vigilância desarmada de 12x36 horas diurno de Segunda-Feira a Do-
mingo

21

Total de Postos 43
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

ANEXO I-C DO PROJETO BÁSICO

LOTE 3

Item 01 -Unidade: Farmácia Popular Centro
Endereço: Avenida Dom Pedro II, esquina com Rua Joaquim Nabuco, Centro, 
Porto Velho – Rondônia

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita na frente da
Unidade – Entrada

Principal da
Farmácia

01 01
Diurno e
Noturno

xx

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 03 -Unidade: Pol. Rafael Vaz e Silva
Endereço: Rua: Jacy Paraná, s/n- Bairro: N. Senhora das Graças

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 04 -Unidade: Pol. Manoel Amorim de Matos
Endereço: Rua Angico com Aroeira, nº 858 – Bairro: Jardim Eldorado

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

Guarita no portão da 01 01 Noturno Diurno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
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02 12x36 horas Entrada Lateral
Total 02 02

Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 05 -Unidade: U.S.F. Caladinho
Endereço: Rua: Tancredo Neves, nº 4752 – Bairro: Caladinho.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 06 -Unidade: U.S.F. Osvaldo Piana
Endereço: Rua: Campos Sales, nº 184 – Bairro Areal

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 07 -Unidade: U.S.F. Nova Floresta
Endereço: Rua: Jatuarana s/nº -Bairro: Nova Floresta

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 08 -Unidade: U.S.F. Renato Medeiros  
Endereço: Rua: Magno Assolino, s/nº- Bairro: Cidade do Lobo

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da
Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 09 -Unidade: U.S.F. Vila Princesa  
Endereço: Rua Francisco Fontinelli, nº 111- Sentido Acre, Bairro Vila Princesa

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 10 -Unidade: U.S.F. Jacy Paraná
Endereço: Br – 364 – Distrito de Jacy Paraná, Sentido Acre

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 11-Unidade: UPA. Jacy Paraná
Endereço: Br – 364 – Sentido Acre

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

02 12X36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 12 -Unidade: U.S.F. União Bandeirantes
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho
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Endereço: Br – 364 – Sentido Acre, Distrito de União Bandeirantes

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 13 -Unidade: SAMU - União Bandeirantes
Endereço: Br – 364 – Sentido Acre, Distrito de União Bandeirantes.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 14 -Unidade: U.S.F. Abunã.
Endereço: Rua Barão do Rio Branco s/nº Br – 364 – Sentido Acre, Distrito de 
Abunã.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 15 -Unidade: U.S.F. Vista Alegre do Abunã
Endereço: Rua A. O. Lima s/nº Br- 364 – Sentido Acre, Distrito de Vista A do Abunã

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 16 -Unidade: U.S.F. Extrema
Endereço: Br-364 – Sentido Acre, Distrito de Extrema

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 17 -Unidade: U.S.F. Nova Califórnia
Endereço: R. Itaporá, nº 407 Br – 364 –Sentido Acre, Distrito de Nova California

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 18 -Unidade: UPA Zona Sul
Endereço: Rua Urtiga Vermelha, com Avenida Jatuarana, Cohab Floresta, Porto 
Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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Item 19 - Unidade: USF Rio Pardo,
Endereço: Acentamento Rio Pardo, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Turnos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Toda a área da

unidade interno e
externo

01 01
Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 20 -Unidade: USF Santa Rita
Endereço: Km 101- BR 364, Localidade Santa Rita

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

RESUMO DO LOTE 03.

Especificação Total Postos

Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a Domingo 
24/horas

01

Vigilância armada de 12x36 horas noturnas de Segunda-Feira a Do-
mingo

21

Vigilância desarmada de 12x36 horas diurno de Segunda-Feira a Do-
mingo

21

Total de Postos 43
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Edson Carlos Alencar
Mat. 272435
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Elber Rogério Jucá Ceccon da Silva
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

ANEXO II-A DO PROJETO BÁSICO

PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS

Referência Processo nº 08.00279-000/2014

Licitação nº ___________ dia ___/____/____ às _____: ____ horas

I.DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS:

(quant.)                                 (tipo)
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________

 A  proposta  foi  elaborada  com  base  no  Salário  Normativo  de
R$_______,____(___________________________________________),  pertinente  à  categoria  de
vigilante, homologado em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho em ___/____/_____.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Unidade de medida – tipos e quantidades

1 Tipo de serviço Quantidade
Posto de Vigilância Armada 12X36 Diurno/Noturno de segunda a domingo/24hs 1

Dado complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional vinculada à execução contratual
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da remuneração % Valor R$
A Salário Base
B Adicional de Risco de Vida 30,00
C Adicional Noturno
D Hora noturna Reduzida
E DSR Sobre hora noturna Reduzida
F Hora Extra100% (Súmula 444- TST)
G Adicional de Periculosidade

Total da Remuneração
*  A inclusão destes itens da composição da Remuneração dependerá das peculiaridades do respectivo
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários Valor R$
A Transporte
B Auxílio Alimentação (vale, cesta básica, etc)
C Assistência médica e familiar
D Seguro de vida
E Treinamento/Capacitação/Reciclagem de pessoal
F Auxílio Funeral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho
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G Outros(taxa assistencial e exames)

Total de benefícios mensais e diários

Nota: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado)
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversos Valor R$
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Equipamentos/Utensílios e depreciação

Total de benefícios mensais e diários

Nota: Valores mensais por empregado
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS
4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$
A INSS 20,00
B SESI ou SESC 1,50
C SENAI ou SENAC 1,00
D INCRA 0,20
E Salários educação 2,50
F FGTS 8,00
G Seguro Acidente do trabalho 3,00
H SEBRAE 0,60

Total da Remuneração
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação
vigente.
Nota (2) – Percentuais incidentes sobre a remuneração

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor R$
A 13º Salário 8,33
B Adicional de Férias 2,78

Subtotal 11,11
C Incidência do Submódulo 4.1 s/ 13º Salário e Adic. De Férias 3,44

Total
4.3 Afastamento Maternidade % Valor R$
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Total
Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão % Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
D Aviso Prévio trabalhado
E Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

Total
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Comp. do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor R$
A Férias
B Ausência por Doença
C Licença Paternidade
D Ausências Legais
E Ausência por Acidente de trabalho
F Outros (especificar)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Subtotal

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição

Total

Quadro Resumo – Módulo 4 – Encargos sociais e Trabalhistas
4 Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor R$

4.1 13º Salário 8,33
4.2 Adicional de Férias
4.3 Encargos Previdenciários e FGTS
4.4 Afastamento Maternidade
4.5 Custo de Rescisão
4.6 Custo de reposição do profissional ausente
4.7 Outros (Especificar)

Total
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTO E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor R$
A Custos Indiretos
B Tributos

B1. Tributos Federais (COFINS 3,00% + PIS 0,65%) 3,65
B2. Tributos Estaduais
B3. Tributos Municipais (ISS 5%) 5,00
B4. Outros Tributos (Especificar)

C Lucro
Total

Nota (1) – Custos Indiretos, tributos e Lucro por empregado
Nota (2) – O valor referente aos tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

ANEXO III-B – QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO
MÃO-DE-OBRA vinculada à execução contratual (valor por posto) Valor R$

A Módulo 1 – Composição de remuneração
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por Posto

VIII - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DE POSTOS, MENSAL E GLOBAL.

ESCALA DE TRABALHO
N.º DE

POSTOS
PERÍODO

VALOR
MENSAL

DO POSTO

VALOR
TOTAL (12
MESES)

Vigilância armada de 12x36 horas de 
Segunda-Feira a Domingo 24/horas.

05 12 meses
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
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ANEXO II-B DO PROJETO BÁSICO

PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS

Referência Processo nº 08.00279-000/2014

Licitação nº ___________ dia ___/____/____ às _____: ____ horas

I.DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS:

(quant.)                                 (tipo)
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________

 A  proposta  foi  elaborada  com  base  no  Salário  Normativo  de
R$_______,____(___________________________________________),  pertinente  à  categoria  de
vigilante, homologado em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho em ___/____/_____.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Unidade de medida – tipos e quantidades

1 Tipo de serviço Quantidade
Posto de Vigilância Armada 12X36 Noturno de segunda-feira a domingo 1

Dado complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional vinculada à execução contratual
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da remuneração % Valor R$
A Salário Base
B Adicional de Risco de Vida 30,00
C Adicional Noturno
D Hora noturna Reduzida
E DSR Sobre hora noturna Reduzida
F Hora Extra100% (Súmula 444- TST)
G Adicional de Periculosidade

Total da Remuneração
*  A inclusão destes itens da composição da Remuneração dependerá das peculiaridades do respectivo
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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2 Benefícios Mensais e Diários Valor R$
A Transporte
B Auxílio Alimentação (vale, cesta básica, etc)
C Assistência médica e familiar
D Seguro de vida
E Treinamento/Capacitação/Reciclagem de pessoal
F Auxílio Funeral
G Outros(taxa assistencial e exames)

Total de benefícios mensais e diários

Nota: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado)

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor R$
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Equipamentos/Utensílios e depreciação

Total de benefícios mensais e diários

Nota: Valores mensais por empregado

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$
A INSS 20,00
B SESI ou SESC 1,50
C SENAI ou SENAC 1,00
D INCRA 0,20
E Salários educação 2,50
F FGTS 8,00
G Seguro Acidente do trabalho 3,00
H SEBRAE 0,60

Total da Remuneração
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação
vigente.
Nota (2) – Percentuais incidentes sobre a remuneração

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor R$
A 13º Salário 8,33
B Adicional de Férias 2,78

Subtotal 11,11
C Incidência do Submódulo 4.1 s/ 13º Salário e Adic. De Férias 3,44

Total
4.3 Afastamento Maternidade % Valor R$
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Total

Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
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D Aviso Prévio trabalhado
E Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

Total

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Comp. do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor R$
A Férias
B Ausência por Doença
C Licença Paternidade
D Ausências Legais
E Ausência por Acidente de trabalho
F Outros (especificar)
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Subtotal

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição

Total

Quadro Resumo – Módulo 4 – Encargos sociais e Trabalhistas

4 Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor R$
4.1 13º Salário 8,33
4.2 Adicional de Férias
4.3 Encargos Previdenciários e FGTS
4.4 Afastamento Maternidade
4.5 Custo de Rescisão
4.6 Custo de reposição do profissional ausente
4.7 Outros (Especificar)

Total

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTO E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor R$
A Custos Indiretos
B Tributos

B1. Tributos Federais (COFINS 3,00% + PIS 0,65%) 3,65
B2. Tributos Estaduais
B3. Tributos Municipais (ISS 5%) 5,00
B4. Outros Tributos (Especificar)

C Lucro
Total

Nota (1) – Custos Indiretos, tributos e Lucro por empregado
Nota (2) – O valor referente aos tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

ANEXO III-B – QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO

MÃO-DE-OBRA vinculada à execução contratual (valor por posto) Valor R$
A Módulo 1 – Composição de remuneração
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho
CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO

Fone (69) 3901 – 2950
CPL/SEMUSA
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por Posto

VIII - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DE POSTOS, MENSAL E GLOBAL.

ESCALA DE TRABALHO
N.º DE

POSTOS
PERÍODO

VALOR
MENSAL

DO POSTO

VALOR
TOTAL (12
MESES)

Vigilância armada de 12x36 horas noturnas de
Segunda-Feira a Domingo.

61 12 meses

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2950

CPL/SEMUSA
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

ANEXO II-C DO PROJETO BÁSICO

PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS

Referência Processo nº 08.00279-000/2014

Licitação nº ___________ dia ___/____/____ às _____: ____ horas

I.DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS:

(quant.)                                 (tipo)
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________

 A  proposta  foi  elaborada  com  base  no  Salário  Normativo  de
R$_______,____(___________________________________________),  pertinente  à  categoria  de
vigilante, homologado em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho em ___/____/_____.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Unidade de medida – tipos e quantidades

1 Tipo de serviço Quantidade
Posto de Vigilância Desarmada 12X36 Diuturno de segunda-feira a domingo 1

Dado complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional vinculada à execução contratual
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da remuneração % Valor R$
A Salário Base
B Adicional de Risco de Vida 30,00
C Adicional Noturno
D Hora noturna Reduzida
E DSR Sobre hora noturna Reduzida
F Hora Extra100% (Súmula 444- TST)
G Adicional de Periculosidade

Total da Remuneração
*  A inclusão destes itens da composição da Remuneração dependerá das peculiaridades do respectivo
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários Valor R$
A Transporte
B Auxílio Alimentação (vale, cesta básica, etc)
C Assistência médica e familiar
D Seguro de vida
E Treinamento/Capacitação/Reciclagem de pessoal
F Auxílio Funeral
G Outros(taxa assistencial e exames)

Total de benefícios mensais e diários

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2950

CPL/SEMUSA
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Nota: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado)

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor R$
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Equipamentos/Utensílios e depreciação

Total de benefícios mensais e diários

Nota: Valores mensais por empregado

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$
A INSS 20,00
B SESI ou SESC 1,50
C SENAI ou SENAC 1,00
D INCRA 0,20
E Salários educação 2,50
F FGTS 8,00
G Seguro Acidente do trabalho 3,00
H SEBRAE 0,60

Total da Remuneração
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação
vigente.
Nota (2) – Percentuais incidentes sobre a remuneração

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor R$
A 13º Salário 8,33
B Adicional de Férias 2,78

Subtotal 11,11
C Incidência do Submódulo 4.1 s/ 13º Salário e Adic. De Férias 3,44

Total
4.3 Afastamento Maternidade % Valor R$
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Total

Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
D Aviso Prévio trabalhado
E Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

Total

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2950
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Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

4.5 Comp. do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor R$
A Férias
B Ausência por Doença
C Licença Paternidade
D Ausências Legais
E Ausência por Acidente de trabalho
F Outros (especificar)
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Subtotal

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição

Total

Quadro Resumo – Módulo 4 – Encargos sociais e Trabalhistas

4 Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor R$
4.1 13º Salário 8,33
4.2 Adicional de Férias
4.3 Encargos Previdenciários e FGTS
4.4 Afastamento Maternidade
4.5 Custo de Rescisão
4.6 Custo de reposição do profissional ausente
4.7 Outros (Especificar)

Total
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTO E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor R$
A Custos Indiretos
B Tributos

B1. Tributos Federais (COFINS 3,00% + PIS 0,65%) 3,65
B2. Tributos Estaduais
B3. Tributos Municipais (ISS 5%) 5,00
B4. Outros Tributos (Especificar)

C Lucro
Total

Nota (1) – Custos Indiretos, tributos e Lucro por empregado
Nota (2) – O valor referente aos tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

ANEXO III-B – QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO

MÃO-DE-OBRA vinculada à execução contratual (valor por posto) Valor R$
A Módulo 1 – Composição de remuneração
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por Posto

VIII - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DE POSTOS, MENSAL E GLOBAL.

ESCALA DE TRABALHO
N.º DE

POSTOS
PERÍODO

VALOR
MENSAL

DO POSTO

VALOR
TOTAL (12
MESES)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2950

CPL/SEMUSA
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Vigilância  desarmada de 12x36 horas Diurno
de Segunda-Feira a Domingo.

61 12 meses

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
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Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

ANEXO III DO PROJETO BÁSICO

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO
DE PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  -
SEMUSA,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,  PARA
OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos…….   dias.......  do  mês  de...  do  ano  de  dois  mil  e  …..,  o
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João
Nicoletti,  nº  826,  centro,  neste  ato  representado  pela  SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - SEMUSA, representada pelo Sr. Secretário ___________, brasileiro, ______,
portador da cédula de identidade nº_____e do CPF nº______,  doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa________________,  inscrita no CNPJ nº. ____________,
com  sede  na__________,  nº________,  Bairro_______,  nesta  Capital,  neste  ato
legalmente  representada  pelo  (a)  Sr.  (a)______________,  brasileiro  (a),________,
portador  (a)  da  Cédula  de  Identidade  nº____/SSP/___  e  CPF  nº_______,  doravante
denominada  CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o  presente  contrato,  que  tem  por
finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução contratual, tudo de
acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
resultante do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO nº _________, nos termos
do  Parecer  nº___/SPS/PGM/2016,  devidamente  autorizado  nos  autos  do  Processo
Administrativo nº 08.00279/2014, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1.  Contratação  de  empresa  especializada  nos  serviços  de  Vigilância  Armada  e
Segurança  Patrimonial  para  atender  as  Unidades  de  Saúde  e  Administrativas  da
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,  observadas as disposições do edital e seus
anexos, notadamente os Anexos I, IV e V   do referido edital, para atender à Contratante.

Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável:
20

21Parecer nº ___/SPS/PGM/2016, às fls.___;
22Processo Administrativo nº: 08.00279/2014; fls. ___;
23Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e
cinco  por  cento)  do  valor  inicial  atualizado  deste  contrato  de  acordo  com  artigo  65
paragrafo 1º da lei 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho
CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
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Visto_______________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

2.1 – O presente contrato será executado por preço unitário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 - O valor global desta contratação é de …......................(                                     ).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1  - A CONTRATADA deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,
situada à Av.  Gov.  Jorge Teixeira  nº  621 -  Bairro  Nossa Senhora das Graças -  CEP:
76.804-079 - Porto Velho/RO, a Nota Fiscal/Fatura, emitida em 02 (duas) vias, contendo
no  corpo  da  mesma,  a  descrição  dos  serviços/ações  realizados,  o  número  da  APF
respectiva,  bem como  os  seus  dados  bancários  (Banco/Agência/Conta-corrente)  para
depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis
após a apresentação das Notas Fiscais, (observado as disposições contidas no Projeto
Básico Anexo), e ainda:

4.1.1 -  O pagamento será realizado mediante execução dos serviços realizados, e após
emissão de Autorização de via Ordem Bancária emitida ao Banco do Brasil, e ainda:

4.1.2 -   Será efetuado em moeda corrente nacional no prazo de 15 (quinze) dias úteis
mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura devidamente atestados por
servidor  ou  comissão  encarregado  (a)  do  recebimento  e,  observado  o  cumprimento
integral das disposições contidas neste Edital. Na Nota Fiscal deverá constar o Banco,
agência  e  número  da  conta-corrente  do  licitante  onde  será  realizado  o  crédito
correspondente ao pagamento do objeto desta licitação;

4.1.3  –  Havendo  erro  na  Nota  Fiscal  ou  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da
despesa, àquela será devolvida a Contratada, pelo responsável, e o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

4.1.4 –  A  Contratante  não  pagará  juros  de  mora  por  atrasos  de  pagamentos  em
decorrência de conduta exclusiva da contratada;

4.2 – Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, junto com o documento
de cobrança, prova de regularidade perante as receitas estaduais e municipais, além do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante o FGTS, CND e Justiça do Trabalho
(certidão negativa);

4.3 – Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no Município de Porto Velho - RO, em favor da Contratada. Caso a mesma seja
superior  ao  crédito  eventualmente  existente,  a  diferença  será  cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.

4.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho
CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
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4.5  - Transcorrido  o prazo  estabelecido  para  fins  de  pagamento,  a  Contratante  fica  obrigada  a
atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo
pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1 Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em conformidade com a
Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo
poderá sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos
custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior
aprovação do contratante.

5.2 Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam relativos à
mão de obra (vinculados à data-base da categoria profissional), o interregno mínimo para
concessão  de  reajuste  será  contado  a  partir  da  data  limite  para  apresentação  das
proposta constante do Edital de licitação, aplicando-se a variação anual do Índice Geral
de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice
que vier a substituí-lo.

5.2.1  O  prazo  para  o  CONTRATADO  solicitar  o  reajuste  encerra-se  na  data  da
prorrogação contratual;

5.2.2 Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste;

5.2.3 Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só
poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado
da data de apresentação da proposta;

5.2.4  Caso,  na  data  da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido  possível  ao
CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a
ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho
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5.2.5 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

5.2.6 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou
em data  futura,  desde  que  acordada  entre  as  partes,  sem prejuízo  da  contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras.

5.3  Para  os  custos  relativos  à  mão  de  obra,  vinculados  à  data-base  da  categoria
profissional, o interregno mínimo será contado a partir da data da vigência do acordo,
dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta,
relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato.

5.3.1 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;

5.3.2 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo a respectiva repactuação anterior;

5.3.3  O  prazo  para  o  CONTRATADO  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;

5.3.4 Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação;

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

5.3.6 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 ao
CONTRATANTE ou ao CONTRATADO 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;

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

5.3.8 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;

5.3.9  O  CONTRATANTE  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em  acordos  e
convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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5.3.10 Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, o CONTRATADO
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;

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

5.3.12 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens
que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura;

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

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

5.3.15 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens
que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente;

5.3.16 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de ses-
senta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação
dos custos;

5.3.17 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o CONTRATADO
não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para
a comprovação da variação dos custos.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

6.1 –  A vigência  da prestação dos serviços de segurança patrimonial  armada,  objeto
dessa contratação, será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo o  mesmo ser  prorrogado por  iguais  e  sucessivos períodos,  mediante  Termo
Aditivo, conforme preconiza a legislação vigente, observando o limite de 60 (sessenta)
meses, na forma prevista no artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
desde que haja expressa manifestação da Administração.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

7.1  - A  administração  indicará  formalmente  comissão  e/ou  o  fiscal  para  compor  a
Comissão de Fiscalização dos serviços no acompanhamento da execução contratual;
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7.1.1  -  Exercer  a  fiscalização  dos  serviços  por  servidores  especialmente  designados,
atestar a prestação do serviço efetivamente realizado e encaminhar a Nota Fiscal ao setor
financeiro para pagamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS:

8.1 – Projeto Atividade:
08.31.10.122.007.2.0001 – Administração da Unidade
08.31.10.302.261.2.271 – Manutenção da Maternidade Municipal Mãe Esperança
08.31.10.302.261.2.280 – Manutenção do SAMU
08.31.10.301.268.2.296 – Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família
08.31.10.302.261.2.405 – Manutenção do Centro de Referência  de Especialidades
Medicas
08.31.10.302.267.2.278 – Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento UPAs
08.31.10.302.261.2.276  -  Implantação  e  Manutenção  do  Centro  de  Referência  da
Mulher
08.30.10.302.265.2.290 – Manutenção da Rede Psicossocial
08.31.10.303.274.2.144 – Manutenção da Farmácia Popular
Elemento de despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços terceirizados – Fonte: 01.02/01.07
Prevista na LOA Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 e posteriores.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1 - Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da Contratada:

9.1.1 – Aceitar acréscimos ou supressões que a Secretaria realizar, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato de acordo com artigo 65 paragrafo 1º da
lei 8.666/93.

9.1.2 Designar por escrito, o preposto da CONTRATADA, nos termos do art. 68 da Lei
8.666/93, com a missão de intermediar o relacionamento da CONTRATADA, que tenha
poderes para a resolução de possíveis ocorrências, durante a execução do contrato;

9.2 A CONTRATADA deverá conceder, no mínimo, 01 (uma) hora de efetivo gozo do inter-
valo intrajornada, em atendimento à Notificação Recomendatória do Ministério Público do
Trabalho (MED. nº. 000534.2011.14.000/1). Para tal, a Contratada deverá substituí-lo pelo
período que estiver em gozo do intervalo intrajornada;

9.3 A CONTRATADA fica obrigada a não manter em seu quadro de pessoal servidores
públicos, mormente quando o exercício do emprego privado puder causar prejuízo ao
bom  desempenho  da  função  pública,  devendo  disponibilizar  todos  os  equipamentos
necessários (armas, coletes balísticos, cofres,  etc.)  devidamente registrados no GESP
(Sistema de Gestão Eletrônica de Segurança Privada) e SINARM (Sistema Nacional de
Armas), para a devida prestação do serviço, sob pena de sua irregularidade;
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9.4 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das
previstas em Lei e nas normas aplicáveis, nas obrigações gerais, operacionais, comerci-
ais, tributárias, previdenciárias, entre outras;

9.5 A CONTRATADA deverá comprovar que o preposto apresentado possui vínculo com a
empresa por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do mesmo, ou
instrumento equivalente;

9.6 Retirar qualquer empregado que não corresponda à confiança ou perturbe a ação da
fiscalização, até 24 (vinte e quatro) horas após receber a notificação desta;

9.7 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização e/ou preposto da CONTRA-
TANTE, relativamente à prestação dos serviços;

9.8 Fica responsável por todas as despesas inerentes aos serviços contratados, inclusive
a de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho, responsabilizando-se também
por danos a terceiros;

9.9 Não transferir, no todo ou em parte, a prestação dos serviços objeto desta con-
tratação;

9.10 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus
empregados nos locais de trabalho, ressarcindo os itens subtraídos, sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, e quando comprovada a culpa dos empregados da
CONTRATADA;

9.11 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, através de solicitação realizada
por ofício expedido pela SEMUSA, órgão responsável pelo Contrato de Prestação de Ser-
viços de Segurança Patrimonial Armada, e independentemente de justificação por parte
desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julga-
dos prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interes-
se do serviço público;

9.12 Comprovar a formação da mão de obra oferecida, através de documentação e quan-
do solicitado pela CONTRATANTE;

9.13 Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda a mão de obra oferecida
para atuar nas instalações da CONTRATANTE;

9.14 Apresentar a CONTRATANTE, por meio de ofício, a relação dos empregados, espe-
cificando os locais que executarão os serviços, procedendo de igual forma nos casos de
substituições;

9.15 Fornecer aos Vigilantes: uniformes novos, armamentos legalizados, munições novas
e no prazo de validade, roupas apropriadas para o trabalho sob chuva e crachá de identifi-
cação, além do livro de ocorrência. Devem-se levar em consideração as condições cli-
máticas da região no decorrer do ano e o nível de apresentação do vigilante durante o
serviço e com parâmetros de qualidade referenciados pela Associação Brasileira de Nor-
mas e Técnicas – ABNT, devendo ainda ser substituídos os uniformes pelo menos uma
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vez ao ano ou de acordo com a necessidade. Os uniformes deverão estar de acordo com
os artigos 149, 150 e 151 da Portaria nº. 3.233/2012 – DG/DPF, de 10 de dezembro de
2012;

9.16 Efetuar a reposição de mão de obra em caráter imediato, em caso de eventual au-
sência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

9.17 Manter disponibilidade de pessoal dentro dos padrões desejados, para atender even-
tuais acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que a mão-de-obra
que cometer falta disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida prestando
serviço;

9.18 Manter, durante a vigência da prestação dos serviços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em con-
sonância com o art. 55, Inciso XIII, da Lei 8.666/93;
A CONTRATADA deverá apresentar o Alvará de Funcionamento, assim como a sua poste-
rior renovação, com fulcro ao caput do artigo 4º da Portaria Federal nº. 3.233/2012, edita-
da pelo Departamento de Polícia Federal;

9.19 A CONTRATADA deverá apresentar a relação das armas e cópias autenticadas dos
respectivos “Registros de Armas”, assim como a sua posterior renovação, emitidos pelo
Departamento de Polícia Federal, que serão utilizadas pela mão de obra nos postos de
serviços, atendendo ao caput e § 1º e 2º do artigo 5º da Lei Federal nº. 10.826/2003 (Lei
do Desarmamento);

9.20 A CONTRATADA deverá apresentar a Carteira Nacional dos vigilantes lotados nos
postos de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, assim como a sua posterior renova-
ção, de acordo com o estabelecido no artigo 157 da Portaria nº. 3.233/2012-DG/DPF, edi-
tada pelo Departamento de Polícia Federal;

9.21 Fornecer as armas, munições e respectivos acessórios ao vigilante no momento da
implantação dos postos, desde que o mesmo tenha sido orientado sobre o uso correto do
armamento, ou seja, a arma deverá ser usada somente em legítima defesa, própria ou de
terceiros, e na salvaguarda do patrimônio da Administração, depois de esgotados todos
os outros meios para a solução eventual do problema;

9.22 Fornecer ao vigilante colete à prova de balas, para proteção do tronco contra riscos
de origem mecânica e deve estar de acordo com a Portaria nº 25/2001, NR nº 06/2001 –
EPI e Portaria nº 191/2006 editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego/Secretaria de
Inspeção do Trabalho – MTE/SIT;

9.23 Os materiais e equipamentos a seguir referem-se a cada posto de serviço:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Revólver calibre 38 1 unidade
Munição calibre 38 2 vezes a capacidade de tiros do revólver

Colete balístico 1 unidade (justo ao corpo)
Lanterna 3 pilhas e/ou Led 1 unidade
Pilhas/bateria para lanterna 2 vezes a capacidade da lanterna
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Apito 1 unidade
Cordão de apito 1 unidade

Cassetete / Tonfa 1 unidade
Porta cassetete / Tonfa 1 unidade

9.24 A CONTRATADA deverá manter os materiais/equipamentos de que tratam os subi-
tens 5.12 e 5.17 ao 5.19 em regular estado de conservação e validade de uso, em aten-
ção ao caput do artigo 37 da Constituição Federal, combinado aos artigos 66 e 67, caput
e § 1º e 2º da Lei Federal nº. 8.666/93;

9.25 Proibir que os vigilantes utilizem qualquer ambiente físico da CONTRATANTE para
guarda/depósito de armas e/ou munições, devendo estas estar sempre na posse do vigi -
lante e sob responsabilidade da CONTRATADA;

9.26 Alertar para que os vigilantes no período do efetivo exercício de sua função, fazerem o mau
uso de quaisquer tipos de aparelhos eletrônicos tais como, smartfones, táblets, notebooks, para uso
pessoal, de forma que comprometam a execução dos serviços causando a desatenção em suas ações;
quando caracterizado a situação citada, será objeto das penalidades contratuais previstas no item 9
deste termo;

9.27 Providenciar para que seja feita regularmente a manutenção das armas, para que as
mesmas permaneçam em condições de uso, atendendo ao artigo 137 da Portaria nº.
3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012;

9.28 Caberá a CONTRATADA nos termos da Instrução Normativa MARE n°: 18/97, com-
provar a formação técnica específica da mão - de - obra oferecida, através do “Certificado
de Curso de Formação de Vigilância”, expedido por instituições devidamente habilitadas e
reconhecidas;

9.29 Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido em hipótese al-
guma, o uso de munições recarregadas.

9.30.  À  CONTRATADA  caberá  ainda  as  seguintes  obrigações  sociais,  fiscais,
previdenciárias e comerciais:

9.30.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a Administração;

9.30.2  Assumir  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;

9.30.3  Assumir  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  cível  ou  penal,
relacionadas  aos  serviços,  originariamente  ou  vinculada  por  prevenção,  conexão  ou
continência;
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9.30.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários
e outros decorrentes da prestação dos serviços;

9.30.5 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no
item anterior, não transfere à CONTRATANTE, a responsabilidade pelo seu pagamento,
nem  poderá  onerar  o  objeto  desta  contratação,  razão  pela  qual  a  mesma  renúncia
expressamente  qualquer  vínculo  de  solidariedade,  ativa  ou  passiva  com  a
CONTRATANTE;

9.30.6 A CONTRATADA ficará obrigada a repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, quaisquer objetos comprovadamente danificado ou extraviado.
OBSERVAÇÃO:  Os  serviços,  rotinas  e  obrigações  operacionais  especificados  neste
Projeto Básico não excluem outros similares que porventura se façam necessários para a
boa prestação dos serviços objeto do Contrato.

9.30.7 Após implantado o Registro de Preços, na fase contratual em conformidade com a
Lei  nº  8.666/93,  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem necessário,  até 25% (vinte e cinco por cento)  do valor
inicial atualizado do contrato.

9.30.8 -    Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de
Domicilio Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como
única  e  exclusiva  para  todos  os  recebimentos  que  a  Administração  Pública  do
Município de Porto Velho – RO deverá efetuar relativos ao cumprimento de suas
obrigações contratuais, conforme determina a Lei nº. 2016 de 11/06/2012 (Modelo
Próprio do Licitante).

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1 -  Compete à Contratante:

10.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, e em conformidade com
estabelecidas no Projeto Básico.

10.2  – Fiscalizar a boa execução dos serviços, zelando pelo fiel cumprimento de suas
cláusulas e condições.

10.3 Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer anormalidades e/ou ocorrências relaci-
onadas com a prestação dos serviços, por intermédio de Ofício, quando for o caso a co-
municação se dará mediante a notificação formal com prazo máximo estipulado pela Ad-
ministração;

10.4 Rejeitar, no todo ou em parte, o material ou serviços que estejam em desacordo com
as obrigações assumidas pela CONTRATADA, e com as especificações deste Projeto
Básico e seus anexos;

10.5 Exigir de imediato o afastamento, bem como a substituição de qualquer empregado
da CONTRATADA que não mereça a confiança, barre a fiscalização ou ainda que condu-
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za de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram
atribuídas;

10.6 A CONTRATANTE promoverá a fiscalização dos serviços por servidores especial-
mente designados, na forma prevista na Lei 8.666/93, a fim de comprovar o fiel cumpri-
mento do contrato;

10.7 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para a execução dos ser-
viços, proporcionando todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempe-
nhar seus serviços dentro das normas e nos limites do contrato;

10.8 Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução dos
serviços, observando os limites do instrumento contratual;

10.9 Efetuar o pagamento, na forma e prazo convencionados, desde que a documentação
apresentada pela CONTRATADA esteja de acordo com as obrigações contratuais;

10.10 Exigir reparo a possíveis danos causados a Administração ou a terceiros, por culpa
ou dolo da CONTRATADA;

10.11 Solicitar da CONTRATADA informações e/ou esclarecimentos necessários para a
elaboração de relatórios mensais pertinentes a execução contratual;

10.12 Revisar a disposição da segurança patrimonial armada apresentada pela CONTRA-
TADA, avaliando a necessidades de ajustes, melhorias, aumento de efetivo, para o me-
lhor resultado na prestação dos serviços.

10.13 – Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função
da prestação de serviços;

10.14 – Aplicar as sanções administrativas quando se façam necessárias.

10.15 - A Contratante, deverá fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que
se fizerem necessários à execução dos serviços.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:

11.1  -  Ressalvados  os  motivos  de  força  maior  ou  caso  fortuito,  que  deverão  ser
devidamente comprovados pela CONTRATADA, a Contratante, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, aplicará as seguintes multas:

11.2 Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
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11.3 No caso de não cumprimento do prazo de entrega ou execução do objeto licitado,
será  aplicável  à  CONTRATADA multa  moratória  de  valor  equivalente  a  2% do  valor
contratual global;

11.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho, garantida a
prévia defesa, poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da
Lei  nº.  8.666/93,  conforme  enseje  a  situação,  ficando  estabelecido  que  havendo
penalidade que culmine na aplicação de multas estas serão no importe de até 10% do
valor contratual global, no caso de inexecução total, ou até 10% do valor inadimplido, na
hipótese de inexecução parcial;

11.5 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual global quando a contratada ceder
o  contrato,  no  todo  ou  em  parte,  a  pessoa  física  ou  jurídica,  sem  autorização  da
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data
da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

11.6  Suspensão do direito  de  participar  em licitações/contratos  de qualquer  órgão da
Administração Direta ou Indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Município  de Porto Velho,  pelo prazo de 05 (cinco)  anos,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punição ou, ainda, até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

11.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 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 o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

11.8 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa  prévia  do  interessado  e  recurso  nos  prazos  definidos  em  Lei,  sendo-lhe
franqueada vista ao processo;

11.9 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação,
à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento
do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93;

11.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Fornecedores do Município  de Porto Velho/RO,  e  no caso de suspensão de licitar,  o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas
no Edital e seus anexos e demais cominações legais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:

12.1 - A inexecução total ou parcial, pela  CONTRATADA, das obrigações estabelecidas
no  presente  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  resguardando-se  ao  CONTRATANTE o
direito de promover contratações para a conclusão dos serviços, sem prejuízo das demais
medidas cabíveis.
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12.2 - Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste
contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação aos
prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa causa e sem
prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da Contratada sem prévia
manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;

g)  Ocorrência de caso fortuito  ou força maior  impeditiva da execução deste contrato,
regularmente comprovada nos autos.

12.3 - O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente,  no seu todo ou em
parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a Contratante.

12.4 - Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a
incidência dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza
ao presente contrato.

13.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS:

13.1 - São prerrogativas do CONTRATANTE:

a)  Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,  desde  que
objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente este contrato, por inexecução parcial, total ou na ocorrência
dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c)  Rescindir  este  contrato  amigavelmente  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que
conveniente ao interesses da Administração;

d) Rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO:
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14.1  –  O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/SPS/PGM/20XX, fls.___; ao projeto básico, de fls.__, ao Edital do Pregão Eletrônico
SRP nº  xxx/2016,  fls. ; e  a  proposta  da CONTRATADA,  fls.___,  conforme documentos
constantes nos autos.

15.  CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA  –    DO  PRAZO  E  FORMA  EXECUÇÃO  DOS
SERVIÇOS  :

15.1 – O prazo para a execução obedecerá ao cronograma, constante no Projeto Básico
(ANEXO V) e demais disposições contidas neste Edital;

15.2  –  Os  serviços  deverão  obedecer  fielmente  às  disposições  contidas  no  Projeto
Básico (Anexo),  que  é  parte  integrante  deste  contrato,  respeitando  os  prazos  e
condições nele estabelecidos;

15.3 – Não será admitido, para efeito de recebimento, serviço que esteja em desacordo
ou  conflitante com  quaisquer  especificações  prescritas  nos  Anexos  do  Edital
concernentes ao serviço licitado.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

16.1 – A fiscalização do contrato ficará a cargo do Departamento Administrativo – DA/SEMUSA
e/ou comissão específica, observadas ainda, as disposições pertinentes à fiscalização em Edital e
Contrato oriundos da licitação;

16.2 A comissão será formada por servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde,
devidamente designados por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município –
DOM, conforme artigo 6º, IX, ‘e’, combinado ao artigo 73, I, ‘b’, da Lei Federal nº. 8.666/93
e Decisão nº. 25/2014 – 2ª Câmara TCE/RO;

16.3 Ficará a cargo da Comissão de Fiscalização, o recebimento provisório ou definitivo
do serviço, em observância ao artigo 73, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.4 A comissão deverá solicitar, sempre que necessário, o Alvará de Funcionamento, Certificados
de  Registro  Federal  de  Arma  de  Fogo  e  Carteiras  Nacional  de  Vigilante,  emitidos  pelo
Departamento  de  Polícia  Federal,  bem como Alvará de Funcionamento emitido pela  Secretaria
Municipal de Fazenda e Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

16.5 O servidor ou Comissão designados pela Contratante, devem acompanhar a execução deste
contrato, registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do período de
vigência em relatório específico a esse fim, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando
a imediata correção das irregularidades apontadas e pronta regularização do serviço, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

17.1  –  O  presente  contrato  não  poderá  ser  objeto  de  cessão,  transferência  ou
subcontratação, desde que seja prévia e devidamente autorizado pela contratante.
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18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1 - O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide da Lei nº 8.666/93 e
alterações  posteriores.  Caso  hajam  dúvidas  decorrentes  de  fato  não  contemplado  no  presente
contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situação fática existente,
preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA HABILITAÇÃO:

19.1 – A CONTRATADA obriga-se a manter nas mesmas condições que a habilitaram no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO:

20.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e controvérsias
oriundas do presente Termo.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA –  DA PUBLICAÇÃO:

21.1 – Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação do
mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido
e achado conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os assinam,
dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor
e forma, devidamente certificadas pela Sub-Procuradoria de Saúde /PGM.

   
    Porto Velho, _____ de _______de 20xx.

Secretário Municipal de Saúde – SEMUSA

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:

PROCURADOR DO MUNICÍPIO
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ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX

______________________________________________ (identificação do licitante), inscrita 
no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
___________________________ (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº 
_______________ e do CPF nº _______________, AUTORIZA a Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA de
Porto Velho/RO, para os fins dos artigos 19-A e 35 da Instrução Normativa n° 02, de 30/04/2008, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e 
dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. xx/xxxx:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a
qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais
verbas  trabalhistas,  previdenciárias  e  fundiárias  devidas,  quando  houver  falha  no  cumprimento  dessas
obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis,
conforme o artigo 19-A, inciso V, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008;

2) que a CONTRATANTE utilize o valor  da garantia prestada para realizar  o pagamento
direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não
efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, conforme
artigos 19, XIX, e 35, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008.

Porto Velho,   de           de 2016

_______________________________________

(assinatura do representante legal do licitante)
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ANEXO V DO PROJETO BÁSICO

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Declaramos  que  a  empresa  _______________________________________,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  nº
____________________, inscrição estadual nº ____________, estabelecida em ______________, tem os
seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública: 

Nome do Órgão/Empresa  Vigência do Contrato    Valor total do Contrato 
_____________________   ________________     _________________
_____________________   ________________     _________________  
_____________________   ________________     _________________ 
    
Valor Total dos Contratos R$ __________________ 

Local e data

__________________________
Assinatura e carimbo do emissor

Obs: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos
órgãos/empresas com os quais tem contratos vigentes.
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ANEXO VI DO PROJETO BÁSICO

MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº ___/____ 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
___________, VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DA
RETENÇÃO  DE  PROVISÕES  DE  ENCARGOS
TRABALHISTAS,  PREVIDENCIÁRIOS  E  OUTROS  A
SEREM  PAGOS,  NOS  TERMOS  DA  INSTRUÇÃO
NORMATIVA SLTI/MP Nº 2, DE 30 DE ABRIL DE 2008,
E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,  por intermédio da  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de
Porto Velho/RO estabelecida na Av: Governador Jorge Teixeira nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, inscrito
no CNPJ sob o nº  05.903.125/0001-45, neste ato, representado pelo Secretario Municipal de Saude Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxx, CPF nº xxxxxxxxx, nomeado
pelo  Decreto  nº  xxx,  de  xxxxxx  de  20xx,  publicada  no  DOM  de  xxxx  de  xxx  de  20xx,  doravante
denominado  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL,  e,  de  outro  lado,  a  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,__________________, estabelecido(a) _______________, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
____________________,  daqui  por  diante  denominado(a)  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  neste  ato,
representado(a) pelo seu _______________ (cargo), Senhor(a) _____________, portador(a) da Carteira
de Identidade nº ___________, expedida pela __________, e inscrito no CPF sob nº ___________, têm
justo e acordado o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para o estabelecimento de critérios e
procedimentos  para  abertura  automatizada  de  contas  bancárias  específicas  destinadas  a  abrigar  os
recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços de contratos firmados
pelo órgão ou entidade ora mencionado, mediante as condições previstas nas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:
 
1. CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL. 

3. Rubricas – itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

4.  Conta-Depósito  Vinculada  –  bloqueada para movimentação – cadastro  em nome do Prestador  dos
Serviços  de  cada  contrato  firmado  pela  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL,  a  ser  utilizada
exclusivamente para crédito das rubricas retidas. 
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5. Usuário(s) – servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e por ela formalmente indicado(s),
com conhecimento  das  chaves  e senhas  para acesso aos  aplicativos  instalados  nos  sistemas de  auto
atendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

6. Partícipes – referência ao órgão da Administração Pública Municipal e à Instituição Financeira. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
dos critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de
rubricas  constantes  da  planilha  de  custos  e  formação  de  preços  dos  contratos  firmados  pela
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL,  bem  como  viabilizar  o  acesso  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL aos saldos e extratos das contas abertas. 

1. Para cada Contrato será aberta uma conta-depósito vinculada em nome do Prestador de Serviços do
Contrato. 

2. A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos dos recursos retidos de rubricas
constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL, pagos ao Prestador de Serviços dos Contratos e será denominada conta-depósito
vinculada – bloqueada para movimentação. 

3.  A  movimentação  dos  recursos  na  conta-depósito  vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  será
providenciada exclusivamente à ordem da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FLUXO OPERACIONAL

O cadastramento, captação e movimentação dos recursos dar-se-ão conforme o fluxo operacional a seguir:

1. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL firma o Contrato com o Prestador dos Serviços. 

2.  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  envia  à  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  arquivo  em  meio
magnético, em modelo específico previamente acordado entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e
a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação
–  em  nome  do  Prestador  de  Serviços  que  tiver  contrato  firmado  ou  envia  Ofício  à  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, solicitando a abertura de conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação em nome
do Prestador de Serviços. 

3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe arquivo transmitido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e
abre conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, em nome do Prestador dos Serviços para
todos os registros dos arquivos válidos, nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no território nacional
ou  a  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  recebe  Ofício  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  e,  após  a
entrega, pelo Prestador de Serviços, dos documentos necessários, procede à abertura da conta-depósito
vinculada – bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços. 

4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL arquivo retorno em modelo
específico  previamente  acordado  entre  os  Partícipes,  contendo  o  cadastramento  da  conta-depósito
vinculada – bloqueada para movimentação aberta em nome do Prestador dos Serviços,  bem como as
eventuais  rejeições,  indicando seus  motivos  ou envia  Ofício  à  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
contendo o número da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação em nome do Prestador de
Serviços. 

5.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  recebe  o  ofício  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  e  efetua
cadastro no seu sistema eletrônico. 
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6. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL credita mensalmente recursos retidos da planilha de custos e
de formação de preços do contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL na conta-depósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação,  mantida  exclusivamente  nas  agências  da  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,  mediante  emissão  de  Ordem  Bancária,  na  forma  estabelecida  pela  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL e pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

7.  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL solicita à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a movimentação dos
recursos, na forma do Anexo IV do presente Instrumento. 

8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acata solicitação de movimentação financeira na conta-depósito vinculada
– bloqueada para movimentação efetuada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, confirmando, por
meio de Ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Instrumento, caso a movimentação não tenha sido
efetuada pela Administração Pública Federal via meio eletrônico. 

9.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  disponibiliza  à  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  aplicativo,  via
internet,  para  consulta  de  saldos  e  extratos  e para  movimentação,  se for  o  caso,  da  conta  depósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação,  após  autorização  expressa  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL, para recebimento de chave e senhas de acesso a sistema eletrônico. 

9.1. O fluxo operacional se dará nos seguintes termos: 

9.1.1. O acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL às contas-depósitos vinculadas – bloqueadas
para  movimentação  fica  condicionado  à  expressa  autorização,  formalizada  em  caráter  irrevogável  e
irretratável, nos termos do Anexo VI deste Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas, quando
do processo de entrega da documentação junto à agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
9.1.2. Os recursos depositados nas contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação – serão
remunerados conforme índice de correção da poupança pro rata die. 

9.1.3. Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no subitem 9.1.2 deste instrumento
implicará a revisão deste Termo de Cooperação Técnica. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL compete: 

1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, onde está estabelecido o
vínculo jurídico com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para amparar a utilização de qualquer aplicativo. 

2. Designar, por meio de Ofício, conforme Anexo VII do presente Instrumento, até, no máximo, 4 (quatro)
servidores para os quais a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará chaves e senhas de acesso ao auto
atendimento à Administração Pública, com poderes somente para consultas aos saldos e aos extratos das
contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 

3. Remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivos em modelo específico, acordado entre os Partícipes,
solicitando o cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou remeter
à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Ofício, solicitando a abertura das contas depósitos vinculadas – bloqueadas
para movimentação. 

4. Remeter Ofícios à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a movimentação de recursos das
contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou movimentá-los por meio eletrônico. 

5. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIII do presente Instrumento, o cadastramento
das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação, orientando-os a comparecer à Agência
da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para providenciar a regularização, entrega de documentos e assinatura da
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autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI deste instrumento, para que a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  possa  ter  acesso  aos  saldos  e  aos  extratos  da  conta-depósito
vinculada, bem como solicitar movimentações financeiras.

 6. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de auto
atendimento,  por  intermédio do  qual  será  viabilizado  o  acesso aos  saldos  e  aos  extratos  das  contas
depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 

7. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

8.  Instruir  os  usuários  sobre  forma  de  acesso  às  transações  dos  sistemas  de  auto  atendimento  da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

9.  Manter  rígido  controle  de  segurança  das  senhas  de  acesso  aos  sistemas  de  auto  atendimento  da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

10. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra
de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de auto atendimento, conforme
item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado
de conhecimento de terceiros não autorizados. 

11. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu
equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento
incompleto de informações. 

12. Comunicar tempestivamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer anormalidade detectada que possa
comprometer o perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de auto atendimento, em especial, no que
concerne à segurança das informações. 

13. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA possam vistoriar o hardware e
software utilizados para conexão aos sistemas de auto atendimento. 

14.  Não  divulgar  quaisquer  informações  contidas  nas  transações  efetuadas  nos  sistemas  de  auto
atendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face de
servidores,  e  outras  pessoas  integrantes  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  que  não  sejam
usuários, e as normas de segurança da informação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA compete: 

1. Disponibilizar os sistemas de auto atendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
2. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão
aos sistemas de auto atendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas
pelos respectivos detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário. 

3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos pela
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por intermédio dos sistemas de auto atendimento ou via Ofício. 

4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste instrumento, e ao
cadastramento de contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 

5.  Gerar  e  encaminhar,  via  sistema  de  auto  atendimento,  os  arquivos  retorno  do  resultado  do
cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou encaminhar Ofício,
contendo o número da conta aberta em nome do Prestador dos Serviços. 
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6.  Orientar  sua  rede  de  agências  quanto  aos  procedimentos  operacionais  específicos  objeto  deste
instrumento. 

7. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL os procedimentos adotados, em atenção aos Ofícios
recebidos. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

Este Termo de Cooperação Técnica não implica desembolso, a qualquer título, presente ou futuro, sendo
vedada a transferência de recursos financeiros entre os Partícipes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ter sua vigência limitada a até 60 (sessenta) meses, a
contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL até  o  5º (quinto)  dia  útil  do mês subsequente  à data de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data. 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do
objeto,  poderão ser aditadas,  modificadas ou suprimidas,  mediante Termo Aditivo,  celebrado entre os
Partícipes,  passando esses termos a fazer parte integrante deste instrumento como um todo, único e
indivisível. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Este  Termo de Cooperação  Técnica  poderá  ser  denunciado  por  qualquer  dos  Partícipes  em razão  do
descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência
de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato
unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de
90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos
mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando
prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos dessa forma serão dirimidos pela
Justiça do Estado de Rondônia. 

E por estarem justos e de acordo, os Partícipes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos efeitos de
direito. 

Porto Velho, xxxx   de xxxxx  de 2016.
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_____________________________
Secretario Municipal de Saúde

________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Instituição Financeira 

Testemunhas:

Nome:__________________________
Identidade:_________________________
CPF:______________________________
Assinatura:__________________________

Nome:__________________________
Identidade:_____________________
CPF:___________________________
Assinatura:______________________
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Anexo I do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____

Ofício nº _____/_____ – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

__________ de _______________de 20__. 

A(o) Senhor(a) Gerente 
(nome do gerente) 
(Endereço com CEP) 

Senhor(a) Gerente, Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____, firmado com
essa  Instituição,  para  solicitar  que,  excepcionalmente,  promova  o  cadastramento  de  conta-depósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  –,  em  nome  do  Prestador  de  Serviços  a  seguir  indicado,
destinada a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de preços do
Contrato nº ___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL-SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE:

CNPJ: ________________________________________
Razão Social:___________________________________
Nome Personalizado: ____________________________
Endereço: _____________________________________
Representante Legal: ____________________________
CPF do Representante Legal: ______________________ 

Atenciosamente,

___________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Municipal 

ou do servidor previamente designado pelo ordenador
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Anexo II do Termo de Cooperação Técnica nº _______/_________ 

 
__________, ___ de ___________ de 20__. 

Senhor _________, 

Em  atenção  ao  Ofício  ________  informamos  que  o  representante  legal  da  empresa
_______________________,  CNPJ  _________________,  deverá  comparecer  à  agência
_____________________ para assinar o contrato da abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para
movimentação, destinada a receber créditos ao amparo na IN nº 2, de 30 de abril de 2008, a título de
provisão para encargos trabalhistas do Contrato nº________. 
Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____ firmado com a Instituição
Financeira,  qualquer  tipo  de  movimentação  financeira  somente  ocorrerá  mediante  solicitação  da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

________________________________
Gerente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2950

CPL/SEMUSA

11

Instituição Financeira
(Logotipo)



Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

Ao Senhor 
Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE:. 
Endereço

Anexo III do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______

Ofício nº ________/______ __________, 
___ de ___________ de 20__. 

Senhor, 

Informamos  abaixo  os  dados  para  abertura  de  conta-depósito  vinculada  à  empresa
____________________, CNPJ _________________, na Agência _____________, da Instituição Financeira
______________, prefixo _______, destinada a receber os créditos ao amparo da Instrução Normativa nº 2,
de 30 de abril de 2008, da SLTI/MP: 

Agência: ___________________ 

Convenente Subordinante: Administração Pública Municipal 

Cidade/Município: ____________________ 

Comunico que essa Administração Pública poderá realizar os créditos após pré- cadastramento no
portal da Instituição Financeira, sítio __________________. 

Ratifico que a conta somente será aberta após o acolhimento do primeiro depósito e, conforme
Termo de Cooperação Técnica nº _____/_________, qualquer tipo de movimentação financeira ocorrerá
mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Atenciosamente,

______________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho
CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO

Fone (69) 3901 – 2950
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Gerente

Anexo IV do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____

Ofício nº    /20__ – _____ 
Local, ____ de __________ de 20__. 

A(o) 
Senhor(a) Gerente
 (nome do gerente) 
(endereço da agência com CEP) 

          Senhor Gerente, 

         Solicito  DEBITAR,  conforme  indicado  a  seguir,  a  movimentação  de  R$  ______  da  conta
nº_______________  da  agência  nº  _____de  titularidade  de  ____________________,  (nome  do
proponente).

Inscrito no CNPJ sob o nº __________________________, aberta para receber recursos retidos de rubricas
constantes  da  planilha  de  custos  e  formação  de  preços  do  Contrato  nº  ___/____,  firmado  por  esta
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e CREDITAR na seguinte conta-depósito: 

Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Municipal

ou servidor previamente designado pelo ordenador
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Anexo V do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____ 

Ofício/Carta nº ______ (número sequencial) 
___________, ___ de ___________ de 20__. 

Senhor __________________________________________, 
(nome do representante da Administração Pública Municipal) 

Em atenção ao seu Ofício nº _______/20___ – _____, de _____/_____/20___, informo a efetivação
de DÉBITO na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – de nº ___________________,
da agência nº ________, da Instituição Financeira, e CRÉDITO na seguinte conta-depósito: 

CREDITAR

Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ

Atenciosamente,

_________________________
(nome do Gerente) 

Nº da Agência da Instituição Financeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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Anexo VI do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____

A U T O R I Z A Ç Ã O

À Agência ______________________ da Instituição Financeira ___________ 
(endereço da agência) 

             Senhor (a) Gerente, 

            Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL solicite
a essa agência bancária, na forma indicada por essa agência, qualquer tipo de movimentação financeira na
conta-depósito vinculada nº ________________ – bloqueada para movimentação, de minha titularidade,
aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do
Contrato nº ___/____, firmado com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  MUNICIPAL, bem como tenha acesso
irrestrito  aos  saldos  da  referida  conta-depósito,  extratos  e  movimentações  financeiras,  inclusive  de
aplicações financeiras. 

Atenciosamente,

_____________________
(local e data)

__________________
Assinatura do titular da conta-depósito
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Anexo VII do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______

Oficio nº ______/20___ 
 ____ de ______________ de 20___ 

A(o) Senhor(a) 
Gerente (nome do gerente) 
(endereço da agência com CEP) 

Senhor Gerente, 

Solicito providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de acesso aos 
aplicativos dos sistemas de auto atendimento dessa Instituição Financeira para os servidores a seguir 
indicados: 

CPF NOME DOCUMENTOS/PODERES

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Municipal

ou do servidor previamente designado pelo ordenador

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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Anexo VIII do Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____

Oficio nº ______/20___ – _____ 
Local, ____ de ________ de 20___ 

A(o) Senhor(a) 
(nome do Proprietário da empresa contratada pela Administração Pública Municipal) (endereço da empresa
com CEP) 

Senhor Sócio-Proprietário, 

1. Informo que solicitei a abertura da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação
–,  pertencente  ao  CNPJ  sob  nº  ______________,  na  Agência  nº  ___________,  da  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA _______________, em seu nome, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes
da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado entre essa empresa e esta
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

2. Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar do
recebimento deste Ofício, à referida agência para fornecer a documentação indicada no edital de licitação,
de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos indicados pela Instituição
Financeira  e  autorizar,  em caráter  irrevogável  e  irretratável,  o  acesso irrestrito  desta  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL aos saldos da referida conta – depósito, aos extratos e a movimentações financeiras,
inclusive  de  aplicações  financeiras  e  solicitar  quaisquer  movimentações  financeiras  da  referida  conta-
depósito. 

3.  Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior  poderá ensejar
aplicação das sanções previstas na Cláusula_______ do mencionado contrato. 

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Municipal ou do servidor previamente

designado pelo ordenador
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ANEXO VII DO PROJETO BÁSICO

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FATURAS
(Art. 19-A, inc. V da IN nº 06/2013)

________________________________________________________________________
(nome empresarial da licitante)

Inscrita  no  CNPJ  nº__________________________________________________  com  sede  na
___________________________________________________________________________,
(endereço completo)
por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.  (a)  _______________________________,  infra-
assinado,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  _____________________________  e  do  CPF  nº
____________________________, para fins do disposto no edital, em cumprimento ao disposto no inciso V
do  art.  19-A  da  IN  SLTI/MPOG nº  06/13,  AUTORIZO o  Município  de  Porto  Velho,  representada  pela
Secretaria Municipal  de Saúde de Porto Velho, CNPJ nº  05.903.125/0001-45, situado na Av: Gov. Jorge
Teixeira,  4611,  bairro  Nova  Porto  Velho,  na  cidade  de  Porto  Velho/RO  à  fazer  todos  os  descontos
provenientes das faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

Porto Velho/RO, xx de xxxxx de 20xx.

_____________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

ANEXO VIII DO PROJETO BÁSICO

AUTORIZAÇÃO PARA A RETENÇÃO DE GARANTIA
(Art. 19-A, inc. IV da IN nº 06/2013)

_________________________________________________________________________
(nome empresarial da licitante)

Inscrita  no  CNPJ  nº__________________________________________________  com  sede  na
___________________________________________________________________________,
(endereço completo)
por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.  (a)  _______________________________,  infra-
assinado,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  _____________________________  e  do  CPF  nº
____________________________, para fins do disposto no edital, em cumprimento ao disposto no inciso V
do art.  19-A da IN SLTI/MPOG nº 06/13,  AUTORIZO ao Município de Porto Velho, representado pela
Secretaria Municipal  de Saúde, CNPJ nº  05.903.125/0001-45, situado na Av: Gov. Jorge Teixeira, 4611,
bairro Nova Porto Velho, na cidade de Porto Velho/RO, à reter à qualquer tempo, a garantia na forma
prevista na alínea “K” do inciso XIX do art. 19 da Instrução Normativa supracitada.

Porto Velho/RO, xx de xxxxx de 20xx.

_____________________________________________________
(assinatura do representante legal)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro Nova Porto Velho

CEP: 76.820 – 116, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901 – 2950

CPL/SEMUSA

1
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ANEXO II DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO/MODELO DE PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

REF: PREGÃO Nº:_________/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00279-00/2014

DATA:_____/_________/2016

VALIDADE DA PROPOSTA: _       (não inferior a 60 sessenta dias).

Registro de Preços com vistas a Contratação de pessoa jurídica especializada no
ramo de Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada e
Desarmada Diurno e Noturno para atender as unidades de saúde e administrativas
da Secretaria Municipal  de Saúde -  SEMUSA, com fornecimento de toda mão de
obra, materiais e equipamentos, executada de forma direta e contínua, conforme o
Projeto  Básico,  tendo  como  premissa  o  binômio  “economia/qualidade”,
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos  Anexos I, II deste Edital,  as
quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de
suas propostas.

LOTE 01

Sede Complexo Administrativo, Serv. de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, Pol.
Clínica Ana Adelaide,  U.S.F Pedacinho de Chão, U.S.F Ronaldo Aragão, U.S.F São
Sebastião, U.B.S Maurício Bustani, U.S.F. São Carlos, U.S.F. Nazaré, U.S.F Calama,
U.S.F Agenor de Carvalho, CAPS II, Maternidade municipal Mãe Esperança, Centro
Referência da Mulher, Centro de Reabilitação e Fisioteparia, U.S.F Santo Antônio,
U.S.F Rio das Garças e CAPS Infantil.

Item DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
Vlr.

Unit.

Vlr.
Total

Mensal

Vlr. Total 12
(meses)

1

Vigilância armada de 
12x36 horas de 
Segunda-Feira a 
Domingo 24/horas

Postos 03

2

Vigilância  armada  de
12x36 horas noturnas de
Segunda-Feira a Domin-
go

Postos 19

3

Vigilância  desarmada de
12x36  horas  diurno  de
Segunda-Feira a Domin-
go

Postos 19

Valor Total estimado
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Registro de Preços com vistas a Contratação de pessoa jurídica especializada no
ramo de Prestação de Serviços de Vigilância  e Segurança Patrimonial  Armada e
Desarmada Diurno e Noturno para atender as unidades de saúde e administrativas
da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, com fornecimento de toda mão de obra,
materiais  e  equipamentos,  executada  de  forma  direta  e  contínua,  conforme  o
Projeto  Básico,  tendo  como  premissa  o  binômio  “economia/qualidade”,
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos  Anexos I, II deste Edital,  as
quais  deverão ser,  minuciosamente,  observados pelos licitantes quando da elaboração de
suas propostas.

LOTE 02 

Departamento de Controle de Zoonoses, Farmácia Popular Zona Leste, Pol. Hamilton
Raulino Gondin, Pol. José Adelino da Silva, U.S.F. Ernandes Índio, U.S.F Mariana,
U.S.F.  Socialista,  U.S.F.  Aponiã,  U.B.S.  Areal  da  Floresta,  U.S.F  Aliança,  U.S.F
Cujubim Grande, CAPS AD, U.S.F Linha 28, UPA Zona Leste, Centro de Especialidades
Médicas, U.S.F Castanheira, U.S.F Três Marias, U.S.F. Flamboyant.

Item DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
Vlr.

Unit.

Vlr.
Total

Mensal

Vlr. Total 12
(meses)

1

Vigilância armada de 
12x36 horas de 
Segunda-Feira a 
Domingo 24/horas

Postos 01

2

Vigilância  armada  de
12x36 horas noturnas de
Segunda-Feira a Domin-
go

Postos 21

3

Vigilância  desarmada de
12x36  horas  diurno  de
Segunda-Feira a Domin-
go

Postos 21

Valor Total estimado

Registro de Preços com vistas a Contratação de pessoa jurídica especializada no
ramo de Prestação de Serviços de Vigilância  e Segurança Patrimonial  Armada e
Desarmada Diurno e Noturno para atender as unidades de saúde e administrativas
da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, com fornecimento de toda mão de obra,
materiais  e  equipamentos,  executada  de  forma  direta  e  contínua,  conforme  o
Projeto  Básico,  tendo  como  premissa  o  binômio  “economia/qualidade”,
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos  Anexos I, II deste Edital,  as
quais  deverão ser,  minuciosamente,  observados pelos licitantes quando da elaboração de
suas propostas.

LOTE 03 

Farmácia Popular Centro, Pol.  Rafael Vaz e Silva, Pol.  Manoel Amorim de Matos,
U.S.F. Caladinho, U.S.F. Osvaldo Piana, U.S.F. Nova Floresta, U.S.F. Renato Medeiros,
U.S.F.  Vila  Princesa,  U.S.F.  Jacy  Paraná,  UPA  Jacy  Paraná,  U.S.F.  União
Bandeirantes,  SAMU - União  Bandeirantes, U.S.F.  Abunã,  U.S.F.  Vista  Alegre  do
Abunã, U.S.F. Extrema, U.S.F. Nova Califórnia, UPA Zona Sul, U.S.F. Rio Pardo, U.S.F.
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CNPJ DA EMPRESA

Santa Rita.

Item DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
Vlr.

Unit.

Vlr.
Total

Mensal

Vlr. Total 12
(meses)

1

Vigilância armada de 
12x36 horas de 
Segunda-Feira a 
Domingo 24/horas

Postos 01

2

Vigilância  armada  de
12x36 horas noturnas de
Segunda-Feira a Domin-
go

Postos 21

3

Vigilância  desarmada de
12x36  horas  diurno  de
Segunda-Feira a Domin-
go

Postos 21

Valor Total estimado 

*Os serviços deverão ser executados de acordo com o Projeto Básico (Anexo I deste
Edital), observado ainda, as demais condições previstas neste Edital e seus anexos).

NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________________________

Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO III
DOS LOCAIS PREVISTOS A SEREM EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

ARMADA, DESARMADA E QUANTITATIVOS DE POSTOS

  LOTE 1

 Item 01-Unidade: Sede Complexo Administrativo
Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 1146, Bairro: Nova Porto Velho

Sub-
Item

Escala Local do Posto
na Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Diurno e
Noturno

xx

02 12x36 horas Guaritas 02 02 Diurno e
Noturno

xx

Total 03 03
Totalizando 3 Postos 24 horas

Item 02 - Unidade: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Endereço: Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, com Pinheiro Machado, Bairro 
Embratel, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 03-Unidade: Pol. Ana Adelaide
Endereço: Rua: Padre Chiquinho, 1060 – Bairro Pedrinhas

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 04 -Unidade: U.S.F. Pedacinho de Chão  
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Endereço: Avenida: Pe. Angelo Cerri, nº 3420- Bairro: Pedacinho de Chão

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 05 -Unidade: U.S.F. Ronaldo Aragão
Endereço: Estrada do Belmont s /nº - Bairro: Nacional

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 06 -Unidade: U.S.F. São Sebastião  
Endereço: Rua: Castro Alves nº 5899, Bairro São Sebastião

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 07 -Unidade: U. Básica de Saúde Maurício Bustani
Endereço: Avenida Jorge Teixeira, nº 1899- Bairro Liberdade

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas
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Item 08 -Unidade: U.S.F. São Carlos
Endereço: Baixo Madeira, R. Pe. Chiquinho, S/Nº Distrito de São Carlos

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 09 -Unidade: U.S.F. Maria Nobre da Silva -Nazaré
Endereço: Baixo Madeira, Distrito de Nazaré

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 10 -Unidade: U.S.F. Benjamim Silva – Calama
Endereço: Baixo Madeira, Distrito de Calama

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 11 -Unidade: U.S.F. Agenor de Carvalho.
Endereço: Rua 10, s/n –Bairro Agenor de Carvalho.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
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Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 12-Unidade: CAPS II
Endereço: Rua Equador, 2212, Nova Porto Velho, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 13 -Unidade: Maternidade Municipal Mãe Esperança
Endereço: Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, Nº 2350 sub-esquina com Pinheiro
Machado, Bairro: Embratel, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 14 -Unidade: Centro de Referência da Mulher
Endereço: Rua Lourençe Antonio Pereira Lima, s/nº, Bairro Embratel, Porto 
Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas



Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

Item 15 -Unidade: Centro de Reabilitação e Fisioterapia
Endereço: Rua Padre Chiquinho, 1060, Pedrinhas, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 16 -Unidade: U.S.F. Santo Antônio.
Endereço: Rua: Estrada do Santo Antônio s/n, Localidade Santo Antonio

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 17 -Unidade: U.S.F. Rio das Garças
Endereço: Br – 364 – Sentido Acre – Estrada Vicinal

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 18 - CAPS infantil
Endereço: Rua Tucunaré, 605, Bairro: Lagoa, Porto Velho/RO

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da
Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

RESUMO DO LOTE 01.

Especificação Postos

Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a Domingo 
24/horas

03

Vigilância  armada de 12x36 horas  noturnas de Segunda-Feira  a
Domingo

19

Vigilância desarmada de 12x36 horas diurno de Segunda-Feira a
Domingo

19

Total de Postos 41

LOTE 2

item 01-Unidade: SEMUSA – Departamento de Controle de Zoonoses
Endereço: Avenida Mamoré, s/nº, Bairro, Cascalheira, Porto Velho – RO.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita na frente da
Unidade – Entrada

Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

 Item 02 -Unidade: SEMUSA – Farmácia Popular Zona Leste
Endereço: Avenida Mamoré, 3530, Bairro: Tancredo Neves, Porto Velho – Ro.

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da
Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno e
Diurno

XX

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 03 -Unidade: Pol. Hamilton Raulino Gondin
Endereço: Rua: José Amador dos Reis, s/n – Bairro: T. Neves.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 04 -Unidade: Pol. José Adelino da Silva
Endereço: Rua: Ari Macedo, nº 56 – Bairro: Ulisses Guimarães.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 05 -Unidade: U.S.F. Ernandes Índio
Endereço: Avenida: Mamoré c/ Vieira Caúla, Bairro T. Neves.

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da
Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 06 -Unidade: U.S.F. Mariana.
Endereço: Rua: Rosalina Gomes nº 9900, Bairro Mariana.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 07 -Unidade: USF Socialista.
Endereço: Rua Mané Garrincha, S/Nº, Bairro Socialista

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 08 -Unidade: U.S.F. Aponiã  
Endereço: Rua: Andrea nº. 5383, Bairro Aponiã

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 09 -Unidade: U. Básica de Saúde Areal da Floresta
Endereço: Rua: da Lua s/n- Bairro Areal da Floresta.

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da
Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 10 -Unidade: U.S.F. Aliança
Endereço: Estrada da Penal, Aliança

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 11 - Unidade: U.S.F. Cujubim Grande
Endereço: Baixo Madeira, Distrito de Cujubim Grande.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 12 -Unidade: CAPS AD
Endereço: Avenida Guaporé, nº 3929, Bairro: Agenor de Carvalho - Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 13 -Unidade: USF Linha 28
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Endereço: Estrada 28 de Novembro, Zona Rural, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 14 -Unidade: UPA Zona Leste
Endereço: Avenida Mamoré, com Avenida Rio de Janeiro, Bairro: Tancredo Neves, 
Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 15 -Unidade: Centro de Especialidades Médicas
Endereço: Avenida Rio Madeira, com Avenida 7 de Setembro, Bairro: Agenor de 
Carvalho, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 16 - Unidade: U.S.F. Castanheira
Endereço: Rua Pau Ferro, s/nº Bairro Castanheira, Porto Velho/RO
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Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Turnos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Toda a área da

unidade interno e
externo

01 01
Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 17 - Unidade: USF Tres Marias,
Endereço: Rua: Benedito Inocencio c/ Daniela, Bairro Tres Marias. Porto 
Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Turnos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Toda a área da

unidade interno e
externo

01 01
Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 18 - Unidade: USF FLAMBOYANT,
Endereço: Rua:  Bairro FLAMBOYANT. Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Turnos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Toda a área da

unidade interno e
externo

01 01
Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

RESUMO DO LOTE 2.
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Especificação Total Postos

Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a Domingo 
24/horas

01

Vigilância armada de 12x36 horas noturnas de Segunda-Feira a Do-
mingo

21

Vigilância desarmada de 12x36 horas diurno de Segunda-Feira a Do-
mingo

21

Total de Postos 43

LOTE 3

Item 01 -Unidade: Farmácia Popular Centro
Endereço: Avenida Dom Pedro II, esquina com Rua Joaquim Nabuco, Centro, 
Porto Velho – Rondônia

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita na frente da
Unidade – Entrada

Principal da
Farmácia

01 01
Diurno e
Noturno

xx

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 03 -Unidade: Pol. Rafael Vaz e Silva
Endereço: Rua: Jacy Paraná, s/n- Bairro: N. Senhora das Graças

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 04 -Unidade: Pol. Manoel Amorim de Matos
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Endereço: Rua Angico com Aroeira, nº 858 – Bairro: Jardim Eldorado

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 05 -Unidade: U.S.F. Caladinho
Endereço: Rua: Tancredo Neves, nº 4752 – Bairro: Caladinho.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 06 -Unidade: U.S.F. Osvaldo Piana
Endereço: Rua: Campos Sales, nº 184 – Bairro Areal

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 07 -Unidade: U.S.F. Nova Floresta
Endereço: Rua: Jatuarana s/nº -Bairro: Nova Floresta

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada
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01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 08 -Unidade: U.S.F. Renato Medeiros  
Endereço: Rua: Magno Assolino, s/nº- Bairro: Cidade do Lobo

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 09 -Unidade: U.S.F. Vila Princesa  
Endereço: Rua Francisco Fontinelli, nº 111- Sentido Acre, Bairro Vila Princesa

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 10 -Unidade: U.S.F. Jacy Paraná
Endereço: Br – 364 – Distrito de Jacy Paraná, Sentido Acre

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 11-Unidade: UPA. Jacy Paraná
Endereço: Br – 364 – Sentido Acre

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da
Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

02 12X36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 12 -Unidade: U.S.F. União Bandeirantes
Endereço: Br – 364 – Sentido Acre, Distrito de União Bandeirantes

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 13 -Unidade: SAMU - União Bandeirantes
Endereço: Br – 364 – Sentido Acre, Distrito de União Bandeirantes.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 14 -Unidade: U.S.F. Abunã.
Endereço: Rua Barão do Rio Branco s/nº Br – 364 – Sentido Acre, Distrito de 
Abunã.

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas
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Item 15 -Unidade: U.S.F. Vista Alegre do Abunã
Endereço: Rua A. O. Lima s/nº Br- 364 – Sentido Acre, Distrito de Vista A do Abunã

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 16 -Unidade: U.S.F. Extrema
Endereço: Br-364 – Sentido Acre, Distrito de Extrema

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 17 -Unidade: U.S.F. Nova Califórnia
Endereço: R. Itaporá, nº 407 Br – 364 –Sentido Acre, Distrito de Nova California

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 18 -Unidade: UPA Zona Sul
Endereço: Rua Urtiga Vermelha, com Avenida Jatuarana, Cohab Floresta, Porto 
Velho/RO

Escala
Quantidade Postos Forma de Execução por

Posto
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Sub-
Item

Local do Posto
Dentro da Unidade

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Guarita no portão da
frente da Unidade –

Entrada Principal
01 01

Noturno Diurno

02 12x36 horas
Guarita no portão da

Entrada Lateral
01 01 Noturno Diurno

Total 02 02
Totalizando 4 Postos 12 horas

Item 19 - Unidade: USF Rio Pardo,
Endereço: Acentamento Rio Pardo, Porto Velho/RO

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da Unidade

Quantidade Turnos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas
Toda a área da

unidade interno e
externo

01 01
Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

Item 20 -Unidade: USF Santa Rita
Endereço: Km 101- BR 364, Localidade Santa Rita

Sub-
Item

Escala Local do Posto
Dentro da
Unidade

Quantidade Postos Forma de Execução por
Posto

12 Horas
DIURNO

(segunda a
domingo)

12 Horas
NOTURNO
(segunda a
domingo)

Armada Desarmada

01 12x36 horas Recepção
Entrada

01 01 Noturno Diurno

Total 01 01
Totalizando 2 Postos 12 horas

RESUMO DO LOTE 03.

Especificação Total Postos
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Vigilância armada de 12x36 horas de Segunda-Feira a Domingo 
24/horas

01

Vigilância armada de 12x36 horas noturnas de Segunda-Feira a Do-
mingo

21

Vigilância desarmada de 12x36 horas diurno de Segunda-Feira a Do-
mingo

21

Total de Postos 43
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ANEXO IV-A PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS

Referência Processo nº 08.00279-000/2014

Licitação nº ___________ dia ___/____/____ às _____: ____ horas

I.DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS:

(quant.)                                 (tipo)
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________

 A  proposta  foi  elaborada  com  base  no  Salário  Normativo  de
R$_______,____(___________________________________________),  pertinente  à  categoria  de
vigilante, homologado em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho em ___/____/_____.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Unidade de medida – tipos e quantidades

1 Tipo de serviço Quantidade
Posto de Vigilância Armada 12X36 Diurno/Noturno de segunda a domingo/24hs 1

Dado complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional vinculada à execução contratual
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da remuneração % Valor R$
A Salário Base
B Adicional de Risco de Vida 30,00
C Adicional Noturno
D Hora noturna Reduzida
E DSR Sobre hora noturna Reduzida
F Hora Extra100% (Súmula 444- TST)
G Adicional de Periculosidade

Total da Remuneração
*  A inclusão destes itens da composição da Remuneração dependerá das peculiaridades do respectivo
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários Valor R$
A Transporte
B Auxílio Alimentação (vale, cesta básica, etc)
C Assistência médica e familiar
D Seguro de vida
E Treinamento/Capacitação/Reciclagem de pessoal
F Auxílio Funeral
G Outros(taxa assistencial e exames)

Total de benefícios mensais e diários

Nota: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado)
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversos Valor R$
A Uniformes
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B Materiais
C Equipamentos
D Equipamentos/Utensílios e depreciação

Total de benefícios mensais e diários

Nota: Valores mensais por empregado
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS
4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$
A INSS 20,00
B SESI ou SESC 1,50
C SENAI ou SENAC 1,00
D INCRA 0,20
E Salários educação 2,50
F FGTS 8,00
G Seguro Acidente do trabalho 3,00
H SEBRAE 0,60

Total da Remuneração
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação
vigente.
Nota (2) – Percentuais incidentes sobre a remuneração

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor R$
A 13º Salário 8,33
B Adicional de Férias 2,78

Subtotal 11,11
C Incidência do Submódulo 4.1 s/ 13º Salário e Adic. De Férias 3,44

Total
4.3 Afastamento Maternidade % Valor R$
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Total
Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão % Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
D Aviso Prévio trabalhado
E Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

Total
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Comp. do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor R$
A Férias
B Ausência por Doença
C Licença Paternidade
D Ausências Legais
E Ausência por Acidente de trabalho
F Outros (especificar)
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Subtotal

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição

Total

Quadro Resumo – Módulo 4 – Encargos sociais e Trabalhistas
4 Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor R$

4.1 13º Salário 8,33
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4.2 Adicional de Férias
4.3 Encargos Previdenciários e FGTS
4.4 Afastamento Maternidade
4.5 Custo de Rescisão
4.6 Custo de reposição do profissional ausente
4.7 Outros (Especificar)

Total
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTO E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor R$
A Custos Indiretos
B Tributos

B1. Tributos Federais (COFINS 3,00% + PIS 0,65%) 3,65
B2. Tributos Estaduais
B3. Tributos Municipais (ISS 5%) 5,00
B4. Outros Tributos (Especificar)

C Lucro
Total

Nota (1) – Custos Indiretos, tributos e Lucro por empregado
Nota (2) – O valor referente aos tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

ANEXO III-B – QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO
MÃO-DE-OBRA vinculada à execução contratual (valor por posto) Valor R$

A Módulo 1 – Composição de remuneração
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por Posto

VIII - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DE POSTOS, MENSAL E GLOBAL.

ESCALA DE TRABALHO
N.º DE

POSTOS
PERÍODO

VALOR
MENSAL

DO POSTO

VALOR
TOTAL (12
MESES)

Vigilância armada de 12x36 horas de 
Segunda-Feira a Domingo 24/horas.

05 12 meses
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ANEXO IV-B PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS

Referência Processo nº 08.00279-000/2014

Licitação nº ___________ dia ___/____/____ às _____: ____ horas

I.DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS:

(quant.)                                 (tipo)
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________

 A  proposta  foi  elaborada  com  base  no  Salário  Normativo  de
R$_______,____(___________________________________________),  pertinente  à  categoria  de
vigilante, homologado em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho em ___/____/_____.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Unidade de medida – tipos e quantidades

1 Tipo de serviço Quantidade
Posto de Vigilância Armada 12X36 Noturno de segunda-feira a domingo 1

Dado complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional vinculada à execução contratual
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da remuneração % Valor R$
A Salário Base
B Adicional de Risco de Vida 30,00
C Adicional Noturno
D Hora noturna Reduzida
E DSR Sobre hora noturna Reduzida
F Hora Extra100% (Súmula 444- TST)
G Adicional de Periculosidade

Total da Remuneração
*  A inclusão destes itens da composição da Remuneração dependerá das peculiaridades do respectivo
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor R$
A Transporte
B Auxílio Alimentação (vale, cesta básica, etc)
C Assistência médica e familiar
D Seguro de vida
E Treinamento/Capacitação/Reciclagem de pessoal
F Auxílio Funeral
G Outros(taxa assistencial e exames)
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Total de benefícios mensais e diários

Nota: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado)

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor R$
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Equipamentos/Utensílios e depreciação

Total de benefícios mensais e diários

Nota: Valores mensais por empregado

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$
A INSS 20,00
B SESI ou SESC 1,50
C SENAI ou SENAC 1,00
D INCRA 0,20
E Salários educação 2,50
F FGTS 8,00
G Seguro Acidente do trabalho 3,00
H SEBRAE 0,60

Total da Remuneração
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação
vigente.
Nota (2) – Percentuais incidentes sobre a remuneração

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor R$
A 13º Salário 8,33
B Adicional de Férias 2,78

Subtotal 11,11
C Incidência do Submódulo 4.1 s/ 13º Salário e Adic. De Férias 3,44

Total
4.3 Afastamento Maternidade % Valor R$
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Total

Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
D Aviso Prévio trabalhado
E Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

Total

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Comp. do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor R$
A Férias
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B Ausência por Doença
C Licença Paternidade
D Ausências Legais
E Ausência por Acidente de trabalho
F Outros (especificar)
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Subtotal

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição

Total

Quadro Resumo – Módulo 4 – Encargos sociais e Trabalhistas

4 Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor R$
4.1 13º Salário 8,33
4.2 Adicional de Férias
4.3 Encargos Previdenciários e FGTS
4.4 Afastamento Maternidade
4.5 Custo de Rescisão
4.6 Custo de reposição do profissional ausente
4.7 Outros (Especificar)

Total

MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTO E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor R$
A Custos Indiretos
B Tributos

B1. Tributos Federais (COFINS 3,00% + PIS 0,65%) 3,65
B2. Tributos Estaduais
B3. Tributos Municipais (ISS 5%) 5,00
B4. Outros Tributos (Especificar)

C Lucro
Total

Nota (1) – Custos Indiretos, tributos e Lucro por empregado
Nota (2) – O valor referente aos tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

ANEXO III-B – QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO

MÃO-DE-OBRA vinculada à execução contratual (valor por posto) Valor R$
A Módulo 1 – Composição de remuneração
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por Posto

VIII - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DE POSTOS, MENSAL E GLOBAL.

ESCALA DE TRABALHO
N.º DE

POSTOS
PERÍODO

VALOR
MENSAL

DO POSTO

VALOR
TOTAL (12
MESES)

Vigilância armada de 12x36 horas noturnas de
Segunda-Feira a Domingo.

61 12 meses
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ANEXO IV-C PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS

Referência Processo nº 08.00279-000/2014

Licitação nº ___________ dia ___/____/____ às _____: ____ horas

I.DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS:

(quant.)                                 (tipo)
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________
_________ Postos de Vigilância_______________________________

 A  proposta  foi  elaborada  com  base  no  Salário  Normativo  de
R$_______,____(___________________________________________),  pertinente  à  categoria  de
vigilante, homologado em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho em ___/____/_____.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Unidade de medida – tipos e quantidades

1 Tipo de serviço Quantidade
Posto de Vigilância Desarmada 12X36 Diuturno de segunda-feira a domingo 1

Dado complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra

2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional vinculada à execução contratual
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da remuneração % Valor R$
A Salário Base
B Adicional de Risco de Vida 30,00
C Adicional Noturno
D Hora noturna Reduzida
E DSR Sobre hora noturna Reduzida
F Hora Extra100% (Súmula 444- TST)
G Adicional de Periculosidade

Total da Remuneração
*  A inclusão destes itens da composição da Remuneração dependerá das peculiaridades do respectivo
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários Valor R$
A Transporte
B Auxílio Alimentação (vale, cesta básica, etc)
C Assistência médica e familiar
D Seguro de vida
E Treinamento/Capacitação/Reciclagem de pessoal
F Auxílio Funeral
G Outros(taxa assistencial e exames)

Total de benefícios mensais e diários

Nota: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado)

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
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3 Insumos Diversos Valor R$
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Equipamentos/Utensílios e depreciação

Total de benefícios mensais e diários

Nota: Valores mensais por empregado

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$
A INSS 20,00
B SESI ou SESC 1,50
C SENAI ou SENAC 1,00
D INCRA 0,20
E Salários educação 2,50
F FGTS 8,00
G Seguro Acidente do trabalho 3,00
H SEBRAE 0,60

Total da Remuneração
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação
vigente.
Nota (2) – Percentuais incidentes sobre a remuneração

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor R$
A 13º Salário 8,33
B Adicional de Férias 2,78

Subtotal 11,11
C Incidência do Submódulo 4.1 s/ 13º Salário e Adic. De Férias 3,44

Total
4.3 Afastamento Maternidade % Valor R$
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Total

Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
D Aviso Prévio trabalhado
E Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

Total

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Comp. do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor R$
A Férias
B Ausência por Doença
C Licença Paternidade
D Ausências Legais
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E Ausência por Acidente de trabalho
F Outros (especificar)
A Afastamento Maternidade
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade

Subtotal

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre Custo de Reposição

Total

Quadro Resumo – Módulo 4 – Encargos sociais e Trabalhistas

4 Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas % Valor R$
4.1 13º Salário 8,33
4.2 Adicional de Férias
4.3 Encargos Previdenciários e FGTS
4.4 Afastamento Maternidade
4.5 Custo de Rescisão
4.6 Custo de reposição do profissional ausente
4.7 Outros (Especificar)

Total
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTO E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor R$
A Custos Indiretos
B Tributos

B1. Tributos Federais (COFINS 3,00% + PIS 0,65%) 3,65
B2. Tributos Estaduais
B3. Tributos Municipais (ISS 5%) 5,00
B4. Outros Tributos (Especificar)

C Lucro
Total

Nota (1) – Custos Indiretos, tributos e Lucro por empregado
Nota (2) – O valor referente aos tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

ANEXO III-B – QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO

MÃO-DE-OBRA vinculada à execução contratual (valor por posto) Valor R$
A Módulo 1 – Composição de remuneração
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por Posto

VIII - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS DE POSTOS, MENSAL E GLOBAL.

ESCALA DE TRABALHO
N.º DE

POSTOS
PERÍODO

VALOR
MENSAL

DO POSTO

VALOR
TOTAL (12
MESES)

Vigilância  desarmada de 12x36 horas Diurno
de Segunda-Feira a Domingo.

61 12 meses
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  -
SEMUSA,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________, PARA
OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos…….  dias....... do mês de... do ano de dois mil e ….., o MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO,  Pessoa Jurídica de Direito  Público Interno,  inscrito no CNPJ sob o nº
05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti,  nº 826,
centro,  neste  ato  representado  pela  SECRETARIA MUNICIPAL  DE  SAÚDE  -  SEMUSA,
representada  pelo  Sr.  Secretário  ___________,  brasileiro,  ______,  portador  da  cédula  de
identidade  nº_____e  do  CPF  nº______,  doravante  denominado  CONTRATANTE,  e  a
Empresa________________,  inscrita no CNPJ nº. ____________, com sede na__________,
nº________, Bairro_______, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo (a) Sr.
(a)______________,  brasileiro  (a),________,  portador  (a)  da  Cédula  de  Identidade
nº____/SSP/___ e CPF nº_______, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar
o presente contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na
execução contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e
alterações  posteriores,  resultante  do  procedimento  licitatório  na  modalidade  PREGÃO nº
_________, nos termos do Parecer nº___/SPS/PGM/2016, devidamente autorizado nos
autos do Processo Administrativo nº 08.00279/2014, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1.  Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  no  ramo  de  Prestação  de  Serviços  de
Vigilância e Segurança Patrimonial Armada e Desarmada Diurno e Noturno para atender as
unidades  de  saúde  e  administrativas  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde-SEMUSA,  com
fornecimento de toda mão de obra, materiais e equipamentos, executada de forma direta e
contínua, conforme o Projeto Básico, tendo como premissa o binômio “economia/qualidade”,
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do referido edital,
para atender à Contratante.

Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável:

a) Parecer nº _______/SPS/PGM/2016, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.00279-00/2014, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

Parágrafo  Segundo  – A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado deste contrato de acordo com artigo 65 paragrafo 1º da
lei 8.666/93.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1  –  O  presente  contrato  será  executado  de  forma  indireta  sob  o  regime  de
empreitada por Preço Unitário e Irreajustável.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:
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3.1 - O valor global desta contratação é de …......................(                                     ).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Mensalmente o processo será instruído com a nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados no período e será efetuado o pagamento até o 10º (décimo) dia útil após
a sua liquidação;

4.2. No último dia útil do mês relativo ao serviço prestado, a Contratada deverá apresentar
relatório acompanhado de guias pagas dos recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários,  bem como,  impostos  como ISSQN,  IR,  CSLL,  PIS,  COFINS,  dentre  outros
obrigatórios por lei  e Deverá vir  acostado também, cópia das folhas de ponto,  relatório e
protocolo  de  envio  da  GFIP/SEFIP  e  contracheques  assinados,  toda  esta  documentação
referente à fatura imediatamente anterior.

4.3. Após análise da documentação necessária, a Comissão de Fiscalização solicitará que a
Contratada emita a nota fiscal referente aos serviços prestados, em observância aos artigos 62
e 63 da Lei Federal  nº. 4.320/64, combinado ao disposto no  caput do artigo 37 da Carta
Magna  (princípio  da  eficiência),  onde  deverão  constar  obrigatoriamente  as  seguintes
referências:

4.3.1. Objeto da prestação de serviço;

4.3.2. Número do processo que deu origem à contratação;

4.3.3. Número do contrato celebrado com esta Municipalidade;

4.3.4. Número da conta e agência do beneficiário.

4.4. Será comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais da sua situação junto ao FGTS, INSS, TST, Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, conforme preceitua o art. 29 da Lei 8.666/93, antes de efetuar qualquer
pagamento devido;

4.5. O  pagamento  da  Nota  Fiscal  será  efetuado  em moeda  corrente  nacional,  até  o  15º
(décimo  quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  mês  da  prestação  dos  serviços,  sendo
efetuada  a  retenção  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  elencadas  nas  disposições
determinadas  pelos  órgãos  fiscais  e  fazendários,  em  conformidade  com  as  legislações  e
instruções normativas vigentes;

4.6. A  Nota  Fiscal  que  for  apresentada  com  erro  será  devolvida  à  CONTRATADA  para
retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se
passarem entre a data da devolução e da reapresentação;

4.7. Havendo na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação e a despesa, a
mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA adote as medidas
saneadoras necessárias;

4.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
transcorrido de alguma forma para tanto,  fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, correspondente ao efetivo
adimplemento  da  parcela,  terá  a  aplicação  da  fórmula  abaixo.  Caberá  a  CONTRATADA  a
iniciativa e o encargo dos cálculos.

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP valor da parcela paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
     365         365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

5.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pelo
contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano,  em conformidade com a Lei
10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo poderá
sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação
do contratante.

5.2. Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam relativos à mão
de  obra  (vinculados  à  data-base  da  categoria  profissional),  o  interregno  mínimo  para
concessão de reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital de licitação, aplicando-se a variação anual do Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-
lo.

5.2.1. O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual;

5.2.2. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste;

5.2.3. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só
poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da
data de apresentação da proposta;

5.2.4. Caso,  na  data  da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido  possível  ao
CONTRATANTE  ou  ao  CONTRATADO  proceder  aos  cálculos  devidos,  deverá  ser  inserida
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a ser
exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão;

5.2.5. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

5.2.6. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou
em  data  futura,  desde  que  acordada  entre  as  partes,  sem  prejuízo  da  contagem  de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras.

5.3. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional,
o  interregno  mínimo  será  contado  a  partir  da  data  da  vigência  do  acordo,  dissídio  ou
convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada
categoria profissional abrangida pelo contrato.

5.3.1. 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;

5.3.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data
do fato gerador que deu ensejo a respectiva repactuação anterior;
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5.3.3. O prazo para o CONTRATADO 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;

5.3.4. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação;

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

5.3.6. 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  ao
CONTRATANTE  ou  ao  CONTRATADO  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;

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

5.3.8. É  vedada  a  inclusão,  por  ocasião  da  repactuação,  de  benefícios  não  previstos  na
proposta  inicial,  exceto  quando  se  tornarem  obrigatórios  por  força  de  instrumento  legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;

5.3.9. O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções
coletivas que não tratem de matéria trabalhista;

5.3.10. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, o CONTRATADO 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;

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

5.3.12. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura;

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

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

5.3.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente;

5.3.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos;
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5.3.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o CONTRATADO não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a compro-
vação da variação dos custos.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

6.1 – O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, terá a validade de 12 (doze)
meses consecutivos, contados a partir  da assinatura do contrato, podendo o mesmo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, conforme preconiza a
legislação vigente, observando o limite de 60 (sessenta) meses, na forma prevista no artigo
57, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que haja expressa manifestação
da Administração.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

7.1 - A administração indicará formalmente comissão e/ou o fiscal para compor a Comissão de
Fiscalização dos serviços no acompanhamento da execução contratual;

7.1.1 - Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, atestar a
prestação do serviço efetivamente realizado e encaminhar a Nota Fiscal ao setor financeiro
para pagamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS:

8.1 – Projeto Atividade:
08.31.10.122.007.2.0001 – Administração da Unidade;
08.31.10.302.261.2.271 – Manutenção da Maternidade Municipal Mãe Esperança;
08.31.10.302.261.2.280 – Manutenção do SAMU;
08.31.10.301.268.2.296 – Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família;
08.31.10.302.261.2.405 – Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Medicas;
08.31.10.302.267.2.278 – Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento UPAs;
08.31.10.302.261.2.276 - Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher;
08.30.10.302.265.2.290 – Manutenção da Rede Psicossocial;
08.31.10.303.274.2.144 – Manutenção da Farmácia Popular.

Elemento de Despesa:

3.3.90.39 

Fonte de Recursos:

01.02 e 01.07 Prevista na LOA (Lei Orçamentarias Anual de 2016)

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. Designar por escrito, o preposto da CONTRATADA, nos termos do art. 68 da Lei 8.666/93,
com a missão de intermediar o relacionamento da CONTRATADA, que tenha poderes para a re-
solução de possíveis ocorrências, durante a execução do contrato;

9.2. A CONTRATADA deverá conceder, no mínimo, 01 (uma) hora de efetivo gozo do intervalo
intrajornada, em atendimento à Notificação Recomendatória do Ministério Público do Trabalho
(MED. nº. 000534.2011.14.000/1). Para tal, a Contratada deverá substituí-lo pelo período que
estiver em gozo do intervalo intrajornada;

9.3. A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  não  manter  em  seu  quadro  de  pessoal  servidores
públicos, mormente quando o exercício do emprego privado puder causar prejuízo ao bom
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desempenho da  função  pública,  devendo disponibilizar  todos  os  equipamentos  necessários
(armas, coletes balísticos, cofres, etc.) devidamente registrados no GESP (Sistema de Gestão
Eletrônica  de  Segurança  Privada)  e  SINARM (Sistema Nacional  de  Armas),  para  a  devida
prestação do serviço, sob pena de sua irregularidade;

9.4. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previs-
tas em Lei e nas normas aplicáveis, nas obrigações gerais, operacionais, comerciais, tributá-
rias, previdenciárias, entre outras;

9.5. A CONTRATADA deverá comprovar que o preposto apresentado possui vínculo com a em-
presa por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do mesmo, ou instrumen-
to equivalente;

9.6. Retirar qualquer empregado que não corresponda à confiança ou perturbe a ação da fis-
calização, até 24 (vinte e quatro) horas após receber a notificação desta;

9.7. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização e/ou preposto da CONTRATANTE,
relativamente à prestação dos serviços;

9.8. Fica responsável por todas as despesas inerentes aos serviços contratados, inclusive a de
pagamento de seguro contra acidentes de trabalho, responsabilizando-se também por danos a
terceiros;

9.9. Não transferir, no todo ou em parte, a prestação dos serviços objeto desta contratação;

9.10. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados
nos locais de trabalho, ressarcindo os itens subtraídos, sempre que solicitado pela CONTRA-
TANTE, e quando comprovada a culpa dos empregados da CONTRATADA;

9.11. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, através de solicitação realizada por
ofício expedido pela SEMUSA, órgão responsável pelo Contrato de Prestação de Serviços de
Segurança Patrimonial Armada, e independentemente de justificação por parte desta, qualquer
empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, in-
convenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público;

9.12. Comprovar a formação da mão de obra oferecida, através de documentação e quando
solicitado pela CONTRATANTE;

9.13. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda a mão de obra oferecida
para atuar nas instalações da CONTRATANTE;

9.14. Apresentar a CONTRATANTE, por meio de ofício, a relação dos empregados, especifican-
do os locais que executarão os serviços, procedendo de igual forma nos casos de substitui-
ções;

9.15. Fornecer aos Vigilantes: uniformes novos, armamentos legalizados, munições novas e
no prazo de validade, roupas apropriadas para o trabalho sob chuva e crachá de identificação,
além do livro de ocorrência. Devem-se levar em consideração as condições climáticas da regi-
ão no decorrer do ano e o nível de apresentação do vigilante durante o serviço e com parâme-
tros de qualidade referenciados pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT, de-
vendo ainda ser substituídos os uniformes pelo menos uma vez ao ano ou de acordo com a ne-
cessidade. Os uniformes deverão estar de acordo com os artigos 149, 150 e 151 da Portaria
nº. 3.233/2012 – DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012;

9.16. Efetuar a reposição de mão de obra em caráter imediato, em caso de eventual ausência,
não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);
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9.17. Manter disponibilidade de pessoal dentro dos padrões desejados, para atender eventuais
acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que a mão de obra que cometer
falta disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida prestando serviço;

9.18. Manter, durante a vigência da prestação dos serviços, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em consonância
com o art. 55, Inciso XIII, da Lei 8.666/93;
9.19. A CONTRATADA deverá apresentar o Alvará de Funcionamento, assim como a sua poste-
rior renovação, com fulcro ao caput do artigo 4º da Portaria Federal nº. 3.233/2012, editada
pelo Departamento de Polícia Federal;

9.20. A CONTRATADA deverá apresentar a relação das armas e cópias autenticadas dos res-
pectivos “Registros de Armas”, assim como a sua posterior renovação, emitidos pelo Departa-
mento de Polícia Federal, que serão utilizadas pela mão de obra nos postos de serviços, aten-
dendo ao caput e § 1º e 2º do artigo 5º da Lei Federal nº. 10.826/2003 (Lei do Desarmamen-
to);

9.21. A CONTRATADA deverá apresentar a Carteira Nacional dos vigilantes lotados nos postos
de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, assim como a sua posterior renovação, de acordo
com o estabelecido no artigo 157 da Portaria nº. 3.233/2012-DG/DPF, editada pelo Departa-
mento de Polícia Federal;

9.22. Fornecer as armas, munições e respectivos acessórios ao vigilante no momento da im-
plantação dos postos, desde que o mesmo tenha sido orientado sobre o uso correto do arma-
mento, ou seja, a arma deverá ser usada somente em legítima defesa, própria ou de terceiros,
e na salvaguarda do patrimônio da Administração, depois de esgotados todos os outros meios
para a solução eventual do problema;

9.23. Fornecer ao vigilante colete à prova de balas, para proteção do tronco contra riscos de
origem mecânica e deve estar de acordo com a Portaria nº 25/2001, NR nº 06/2001 – EPI e
Portaria nº 191/2006 editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego/Secretaria de Inspeção
do Trabalho – MTE/SIT;

9.24. Os materiais e equipamentos a seguir referem-se a cada posto de serviço:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Revólver calibre 38 1 unidade
Munição calibre 38 2 vezes a capacidade de tiros do revólver

Colete balístico 1 unidade (justo ao corpo)
Lanterna 3 pilhas e/ou Led 1 unidade
Pilhas/bateria para lanterna 2 vezes a capacidade da lanterna

Apito 1 unidade
Cordão de apito 1 unidade

Cassetete / Tonfa 1 unidade
Porta cassetete / Tonfa 1 unidade

9.25. A CONTRATADA deverá manter os materiais/equipamentos de que tratam os subitens
5.12 e 5.17 ao 5.19 em regular estado de conservação e validade de uso, em atenção ao ca-
put do artigo 37 da Constituição Federal, combinado aos artigos 66 e 67, caput e § 1º e 2º da
Lei Federal nº. 8.666/93;

9.26. Proibir que os vigilantes utilizem qualquer ambiente físico da CONTRATANTE para guar-
da/depósito de armas e/ou munições, devendo estas estar sempre na posse do vigilante e sob
responsabilidade da CONTRATADA;
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9.27. Alertar para que os vigilantes no período do efetivo exercício de sua função, fazerem o
mau uso de quaisquer tipos de aparelhos eletrônicos tais como, smartfones, táblets, notebo-
oks, para uso pessoal, de forma que comprometam a execução dos serviços causando a desa-
tenção em suas ações; quando caracterizado a situação citada, será objeto das penalidades
contratuais previstas no item 9 deste termo;

9.28. Providenciar para que seja feita regularmente a manutenção das armas, para que as
mesmas  permaneçam  em  condições  de  uso,  atendendo  ao  artigo  137  da  Portaria  nº.
3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012;

9.29. Caberá a CONTRATADA nos termos da Instrução Normativa MARE n°: 18/97, comprovar
a formação técnica específica da mão de obra oferecida, através do “Certificado de Curso de
Formação de Vigilância”, expedido por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas;

9.30. Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido em hipótese algu-
ma, o uso de munições recarregadas.

9.31. À CONTRATADA caberá ainda as seguintes obrigações sociais, fiscais, previdenciárias e
comerciais:

9.31.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos  na  legislação  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  saldá-los  na  época
própria,  vez  que  seus  empregados  não  manterão  nenhum  vínculo  empregatício  com  a
Administração;

9.31.2. Assumir  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,  quando,  em ocorrência  da
espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;

9.31.3. Assumir  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  cível  ou  penal,
relacionadas  aos  serviços,  originariamente  ou  vinculada  por  prevenção,  conexão  ou
continência;

9.31.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e
outros decorrentes da prestação dos serviços;

9.31.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere à CONTRATANTE, a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a mesma renúncia expressamente qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a CONTRATANTE;

9.31.6. A CONTRATADA ficará obrigada a repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, quaisquer objetos comprovadamente danificado ou extraviado.
OBSERVAÇÃO: Os serviços, rotinas e obrigações operacionais especificados no Projeto Básico
e  Edital  não  excluem outros  similares  que  porventura  se  façam necessários  para  a  boa
prestação dos serviços objeto do Contrato.

9.31.7. Após implantado o Registro de Preços, na fase contratual em conformidade com a Lei
nº 8.666/93,  aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1. Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer anormalidades e/ou ocorrências relaciona-
das com a prestação dos serviços, por intermédio de Ofício, quando for o caso a comunicação
se dará mediante a notificação formal com prazo máximo estipulado pela Administração;
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10.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material ou serviços que estejam em desacordo com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA, e com as especificações do Projeto Básico do Edital
e seus anexos;

10.3. Exigir de imediato o afastamento, bem como a substituição de qualquer empregado da
CONTRATADA que não mereça a confiança, barre a fiscalização ou ainda que conduza de modo
inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

10.4. A CONTRATANTE promoverá a fiscalização dos serviços por servidores especialmente de-
signados, na forma prevista na Lei 8.666/93, a fim de comprovar o fiel cumprimento do con-
trato;

10.5. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para a execução dos serviços,
proporcionando todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servi-
ços dentro das normas e nos limites do contrato;

10.6. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução dos ser-
viços, observando os limites do instrumento contratual;

10.7. Efetuar o pagamento, na forma e prazo convencionados, desde que a documentação
apresentada pela CONTRATADA esteja de acordo com as obrigações contratuais;

10.8. Exigir reparo a possíveis danos causados a Administração ou a terceiros, por culpa ou
dolo da CONTRATADA;

10.9. Solicitar da CONTRATADA informações e/ou esclarecimentos necessários para a elabora-
ção de relatórios mensais pertinentes a execução contratual;

10.10. Revisar a disposição da segurança patrimonial armada apresentada pela CONTRATADA,
avaliando a necessidades de ajustes, melhorias, aumento de efetivo, para o melhor resultado
na prestação dos serviços.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:

11.1 - Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente
comprovados pela CONTRATADA, a Contratante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87
da Lei 8.666/93, aplicará as seguintes multas:

11.2 Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

11.3 No caso de não cumprimento do prazo de entrega ou execução do objeto licitado, será
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do  valor contratual
global;

11.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho, garantida a
prévia defesa, poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da Lei nº.
8.666/93,  conforme  enseje  a  situação,  ficando  estabelecido  que  havendo  penalidade  que
culmine na aplicação de multas estas serão no importe de até 10% do  valor contratual
global,  no  caso  de  inexecução  total,  ou  até  10% do  valor  inadimplido,  na  hipótese  de
inexecução parcial;

11.5 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual global quando a contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante,
devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da
multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
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11.6 Suspensão  do  direito  de  participar  em  licitações/contratos  de  qualquer  órgão  da
Administração  Direta  ou  Indireta,  pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos  quando,  por  culpa  da
CONTRATADA,  ocorrer  a  suspensão,  e  se  for  o  caso,  descredenciamento  do  Cadastro  de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  de  punição  ou,  ainda,  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

11.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 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 o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

11.8 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo;

11.9 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à
autoridade superior  àquela que aplicou a sanção,  ficando sobrestada até  o julgamento do
pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93;

11.10 As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e  no  Cadastro  de
Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e
seus anexos e demais cominações legais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:

12.1 - A inexecução total ou parcial, pela  CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no
presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao  CONTRATANTE o direito de
promover  contratações  para  a  conclusão  dos  serviços,  sem prejuízo  das  demais  medidas
cabíveis.

12.2 - Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste
contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação aos prazos
estabelecidos;

b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa causa e sem prévia
comunicação ao CONTRATANTE;

c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da Contratada sem prévia
manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado a Contratante;

g)  Ocorrência  de  caso  fortuito  ou  força  maior  impeditiva  da  execução  deste  contrato,
regularmente comprovada nos autos.

12.3 - O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte,
mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a Contratante.
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12.4 - Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a incidência
dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente
contrato.

13.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS:

13.1 - São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato, desde que objetive
atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente este contrato, por inexecução parcial, total ou na ocorrência dos
fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir este contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveniente
ao interesses da Administração;

d)  Rescisão  contratual,  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e  fundamentada  da
autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO:

14.1  –  O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/SPS/PGM/20XX, fls.___; ao projeto básico, de fls.__, ao Edital do Pregão Eletrônico
SRP  nº  xxx/2016,  fls.  ; e  a  proposta  da  CONTRATADA,  fls.___,  conforme  documentos
constantes nos autos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –   DO PRAZO E FORMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  :

15.1  –  O prazo  para  a  execução  obedecerá  ao  cronograma,  constante  no  Projeto  Básico
(ANEXO I) e demais disposições contidas no Edital;

15.2 –  Os serviços deverão obedecer fielmente às disposições contidas no  Projeto Básico
(Anexo I),  que é parte integrante deste contrato, respeitando os prazos e condições nele
estabelecidos;

15.3 – Não será admitido, para efeito de recebimento, serviço que esteja em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas nos  Anexos  do  Edital  concernentes ao
serviço licitado.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

16.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo do Departamento Administrativo – DA/SEMUSA
e/ou comissão específica, observadas ainda, as disposições pertinentes à fiscalização em Edital
e Contrato oriundos da licitação;

16.2. A comissão será formada por servidores efetivos da Secretaria Municipal  de Saúde,
devidamente designados por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM,
conforme artigo 6º, IX, ‘e’,  combinado ao artigo 73, I,  ‘b’, da Lei  Federal  nº. 8.666/93 e
Decisão nº. 25/2014 – 2ª Câmara TCE/RO;

16.3. Ficará a cargo da Comissão de Fiscalização, o recebimento provisório ou definitivo do
serviço, em observância ao artigo 73, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.4. A  comissão  deverá  solicitar,  sempre  que  necessário,  o  Alvará  de  Funcionamento,
Certificados de Registro Federal de Arma de Fogo e Carteiras Nacional de Vigilante, emitidos
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pelo  Departamento  de  Polícia  Federal,  bem  como  Alvará  de  Funcionamento  emitido  pela
Secretaria Municipal de Fazenda e Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

16.5. O servidor ou Comissão designados pela Contratante, devem acompanhar a execução
deste contrato, registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do
período  de  vigência  em  relatório  específico  a  esse  fim,  cuja  cópia  será  encaminhada  à
Contratada,  objetivando  a  imediata  correção  das  irregularidades  apontadas  e  pronta
regularização do serviço, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

17.1 – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação,
desde que seja prévia e devidamente autorizado pela contratante.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1 - O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não contemplado
no  presente  contrato,  estas  serão  dirimidas  segundo  os  princípios  jurídicos,  aplicáveis  a
situação  fática  existente,  preservando-se  os  direitos  da  CONTRATADA,  sem  prejuízo  da
prevalência do interesse público.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA HABILITAÇÃO:

19.1 –  A  CONTRATADA obriga-se a manter nas mesmas condições que a habilitaram no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO:

20.1  - As  partes  elegem o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para  dirimir  dúvidas  e
controvérsias oriundas do presente Termo.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA –  DA PUBLICAÇÃO:

21.1 –  Após a assinatura deste contrato, o  CONTRATANTE providenciará a publicação do
mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e
achado conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os assinam, dele
sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Sub-Procuradoria de Saúde /PGM.

   
    Porto Velho, _____ de _______de 20xx.

Secretário Municipal de Saúde – SEMUSA

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:

PROCURADOR DO MUNICÍPIO
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ANEXO VI

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX

______________________________________________ (identificação do licitante), inscrita 
no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
___________________________ (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº 
_______________ e do CPF nº _______________, AUTORIZA a Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA de
Porto Velho/RO, para os fins dos artigos 19-A e 35 da Instrução Normativa n° 02, de 30/04/2008, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e 
dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. xx/xxxx:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a
qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais
verbas  trabalhistas,  previdenciárias  e  fundiárias  devidas,  quando  houver  falha  no  cumprimento  dessas
obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis,
conforme o artigo 19-A, inciso V, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008;

2) que a CONTRATANTE utilize o valor  da garantia prestada para realizar  o pagamento
direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não
efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, conforme
artigos 19, XIX, e 35, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008.

Porto Velho,   de           de 2016

_______________________________________

(assinatura do representante legal do licitante)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Declaramos  que  a  empresa  _______________________________________,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  nº
____________________, inscrição estadual nº ____________, estabelecida em ______________, tem os
seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública: 

Nome do Órgão/Empresa  Vigência do Contrato    Valor total do Contrato 
_____________________   ________________     _________________
_____________________   ________________     _________________  
_____________________   ________________     _________________ 
    
Valor Total dos Contratos R$ __________________ 

Local e data

__________________________
Assinatura e carimbo do emissor

Obs: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos
órgãos/empresas com os quais tem contratos vigentes.
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ANEXO VIII

MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº ___/____ 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
___________, VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DA
RETENÇÃO  DE  PROVISÕES  DE  ENCARGOS
TRABALHISTAS,  PREVIDENCIÁRIOS  E  OUTROS  A
SEREM  PAGOS,  NOS  TERMOS  DA  INSTRUÇÃO
NORMATIVA SLTI/MP Nº 2, DE 30 DE ABRIL DE 2008,
E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,  por intermédio da  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de
Porto Velho/RO estabelecida na Av. Governador Jorge Teixeira nº 1146, Bairro Nova Porto Velho, inscrito
no CNPJ sob o nº  05.903.125/0001-45, neste ato, representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxx, CPF nº xxxxxxxxx, nomeado
pelo  Decreto  nº  xxx,  de  xxxxxx  de  20xx,  publicada  no  DOM  de  xxxx  de  xxx  de  20xx,  doravante
denominado  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL,  e,  de  outro  lado,  a  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,__________________, estabelecido(a) _______________, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
____________________,  daqui  por  diante  denominado(a)  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  neste  ato,
representado(a) pelo seu _______________ (cargo), Senhor(a) _____________, portador(a) da Carteira
de Identidade nº ___________, expedida pela __________, e inscrito no CPF sob nº ___________, têm
justo e acordado o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para o estabelecimento de critérios e
procedimentos  para  abertura  automatizada  de  contas  bancárias  específicas  destinadas  a  abrigar  os
recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços de contratos firmados
pelo órgão ou entidade ora mencionado, mediante as condições previstas nas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:
 
1. CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL. 

3. Rubricas – itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

4.  Conta-Depósito  Vinculada  –  bloqueada para movimentação – cadastro  em nome do Prestador  dos
Serviços  de  cada  contrato  firmado  pela  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL,  a  ser  utilizada
exclusivamente para crédito das rubricas retidas. 

5. Usuário(s) – servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e por ela formalmente indicado(s),
com conhecimento  das  chaves  e senhas  para acesso aos  aplicativos  instalados  nos  sistemas de  auto
atendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
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6. Partícipes – referência ao órgão da Administração Pública Municipal e à Instituição Financeira. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
dos critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de
rubricas  constantes  da  planilha  de  custos  e  formação  de  preços  dos  contratos  firmados  pela
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL,  bem  como  viabilizar  o  acesso  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL aos saldos e extratos das contas abertas. 

1. Para cada Contrato será aberta uma conta-depósito vinculada em nome do Prestador de Serviços do
Contrato. 

2. A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos dos recursos retidos de rubricas
constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL, pagos ao Prestador de Serviços dos Contratos e será denominada conta-depósito
vinculada – bloqueada para movimentação. 

3.  A  movimentação  dos  recursos  na  conta-depósito  vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  será
providenciada exclusivamente à ordem da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FLUXO OPERACIONAL

O cadastramento, captação e movimentação dos recursos dar-se-ão conforme o fluxo operacional a seguir:

1. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL firma o Contrato com o Prestador dos Serviços. 

2.  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  envia  à  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  arquivo  em  meio
magnético, em modelo específico previamente acordado entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e
a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação
–  em  nome  do  Prestador  de  Serviços  que  tiver  contrato  firmado  ou  envia  Ofício  à  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, solicitando a abertura de conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação em nome
do Prestador de Serviços. 

3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe arquivo transmitido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL e
abre conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, em nome do Prestador dos Serviços para
todos os registros dos arquivos válidos, nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no território nacional
ou  a  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  recebe  Ofício  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  e,  após  a
entrega, pelo Prestador de Serviços, dos documentos necessários, procede à abertura da conta-depósito
vinculada – bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços. 

4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL arquivo retorno em modelo
específico  previamente  acordado  entre  os  Partícipes,  contendo  o  cadastramento  da  conta-depósito
vinculada – bloqueada para movimentação aberta em nome do Prestador dos Serviços,  bem como as
eventuais  rejeições,  indicando seus  motivos  ou envia  Ofício  à  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
contendo o número da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação em nome do Prestador de
Serviços. 

5.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  recebe  o  ofício  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  e  efetua
cadastro no seu sistema eletrônico. 

6. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL credita mensalmente recursos retidos da planilha de custos e
de formação de preços do contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL na conta-depósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação,  mantida  exclusivamente  nas  agências  da  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,  mediante  emissão  de  Ordem  Bancária,  na  forma  estabelecida  pela  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL e pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
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7. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL solicita à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a movimentação dos
recursos, na forma do Anexo IV do presente Instrumento. 

8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acata solicitação de movimentação financeira na conta-depósito vinculada
– bloqueada para movimentação efetuada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, confirmando, por
meio de Ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Instrumento, caso a movimentação não tenha sido
efetuada pela Administração Pública Federal via meio eletrônico. 

9.  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  disponibiliza  à  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  aplicativo,  via
internet,  para  consulta  de  saldos  e  extratos  e para  movimentação,  se for  o  caso,  da  conta  depósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação,  após  autorização  expressa  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
MUNICIPAL, para recebimento de chave e senhas de acesso a sistema eletrônico. 

9.1. O fluxo operacional se dará nos seguintes termos: 

9.1.1. O acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL às contas-depósitos vinculadas – bloqueadas
para  movimentação  fica  condicionado  à  expressa  autorização,  formalizada  em  caráter  irrevogável  e
irretratável, nos termos do Anexo VI deste Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas, quando
do processo de entrega da documentação junto à agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
9.1.2. Os recursos depositados nas contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação – serão
remunerados conforme índice de correção da poupança pro rata die. 

9.1.3. Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no subitem 9.1.2 deste instrumento
implicará a revisão deste Termo de Cooperação Técnica. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL compete: 

1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, onde está estabelecido o
vínculo jurídico com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para amparar a utilização de qualquer aplicativo. 

2. Designar, por meio de Ofício, conforme Anexo VII do presente Instrumento, até, no máximo, 4 (quatro)
servidores para os quais a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará chaves e senhas de acesso ao auto
atendimento à Administração Pública, com poderes somente para consultas aos saldos e aos extratos das
contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 

3. Remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivos em modelo específico, acordado entre os Partícipes,
solicitando o cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou remeter
à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Ofício, solicitando a abertura das contas depósitos vinculadas – bloqueadas
para movimentação. 

4. Remeter Ofícios à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a movimentação de recursos das
contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou movimentá-los por meio eletrônico. 

5. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIII do presente Instrumento, o cadastramento
das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação, orientando-os a comparecer à Agência
da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para providenciar a regularização, entrega de documentos e assinatura da
autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI deste instrumento, para que a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  possa  ter  acesso  aos  saldos  e  aos  extratos  da  conta-depósito
vinculada, bem como solicitar movimentações financeiras.

 6. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de auto
atendimento,  por  intermédio do  qual  será  viabilizado  o  acesso aos  saldos  e  aos  extratos  das  contas
depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 
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7. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

8.  Instruir  os  usuários  sobre  forma  de  acesso  às  transações  dos  sistemas  de  auto  atendimento  da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

9.  Manter  rígido  controle  de  segurança  das  senhas  de  acesso  aos  sistemas  de  auto  atendimento  da
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

10. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra
de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de auto atendimento, conforme
item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado
de conhecimento de terceiros não autorizados. 

11. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu
equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento
incompleto de informações. 

12. Comunicar tempestivamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer anormalidade detectada que possa
comprometer o perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de auto atendimento, em especial, no que
concerne à segurança das informações. 

13. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA possam vistoriar o hardware e
software utilizados para conexão aos sistemas de auto atendimento. 

14.  Não  divulgar  quaisquer  informações  contidas  nas  transações  efetuadas  nos  sistemas  de  auto
atendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face de
servidores,  e  outras  pessoas  integrantes  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  que  não  sejam
usuários, e as normas de segurança da informação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA compete: 

1. Disponibilizar os sistemas de auto atendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
2. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão
aos sistemas de auto atendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas
pelos respectivos detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário. 

3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos pela
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por intermédio dos sistemas de auto atendimento ou via Ofício. 

4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste instrumento, e ao
cadastramento de contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação. 

5.  Gerar  e  encaminhar,  via  sistema  de  auto  atendimento,  os  arquivos  retorno  do  resultado  do
cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou encaminhar Ofício,
contendo o número da conta aberta em nome do Prestador dos Serviços. 
6.  Orientar  sua  rede  de  agências  quanto  aos  procedimentos  operacionais  específicos  objeto  deste
instrumento. 

7. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL os procedimentos adotados, em atenção aos Ofícios
recebidos. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

Este Termo de Cooperação Técnica não implica desembolso, a qualquer título, presente ou futuro, sendo
vedada a transferência de recursos financeiros entre os Partícipes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ter sua vigência limitada a até 60 (sessenta) meses, a
contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL até  o  5º (quinto)  dia  útil  do mês subsequente  à data de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data. 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do
objeto,  poderão ser aditadas,  modificadas ou suprimidas,  mediante Termo Aditivo,  celebrado entre os
Partícipes,  passando esses termos a fazer parte integrante deste instrumento como um todo, único e
indivisível. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Este  Termo de Cooperação  Técnica  poderá  ser  denunciado  por  qualquer  dos  Partícipes  em razão  do
descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência
de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato
unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de
90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos
mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando
prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos dessa forma serão dirimidos pela
Justiça do Estado de Rondônia. 

E por estarem justos e de acordo, os Partícipes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos efeitos de
direito. 

Porto Velho, xxxx   de xxxxx  de 2016.

_____________________________
Secretario Municipal de Saúde

________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Instituição Financeira 
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Testemunhas:

Nome:__________________________
Identidade:_________________________
CPF:______________________________
Assinatura:__________________________

Nome:__________________________
Identidade:_____________________
CPF:___________________________
Assinatura:______________________

Anexo I do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____

Ofício nº _____/_____ – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

__________ de _______________de 20__. 

A(o) Senhor(a) Gerente 
(nome do gerente) 
(Endereço com CEP) 

Senhor(a) Gerente, Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____, firmado com
essa  Instituição,  para  solicitar  que,  excepcionalmente,  promova  o  cadastramento  de  conta-depósito
vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  –,  em  nome  do  Prestador  de  Serviços  a  seguir  indicado,
destinada a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de preços do
Contrato nº ___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL-SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE:

CNPJ: ________________________________________
Razão Social:___________________________________
Nome Personalizado: ____________________________
Endereço: _____________________________________
Representante Legal: ____________________________
CPF do Representante Legal: ______________________ 

Atenciosamente,

___________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Municipal 

ou do servidor previamente designado pelo ordenador
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Anexo II do Termo de Cooperação Técnica nº _______/_________ 

 
__________, ___ de ___________ de 20__. 

Senhor _________, 

Em  atenção  ao  Ofício  ________  informamos  que  o  representante  legal  da  empresa
_______________________,  CNPJ  _________________,  deverá  comparecer  à  agência
_____________________ para assinar o contrato da abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para
movimentação, destinada a receber créditos ao amparo na IN nº 2, de 30 de abril de 2008, a título de
provisão para encargos trabalhistas do Contrato nº________. 
Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____ firmado com a Instituição
Financeira,  qualquer  tipo  de  movimentação  financeira  somente  ocorrerá  mediante  solicitação  da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

________________________________
Gerente

Ao Senhor 
Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE:. 
Endereço

Anexo III do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______

Ofício nº ________/______ __________, 
___ de ___________ de 20__. 

Instituição Financeira
(Logotipo)

Instituição Financeira
Logotipo
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Senhor, 

Informamos  abaixo  os  dados  para  abertura  de  conta-depósito  vinculada  à  empresa
____________________, CNPJ _________________, na Agência _____________, da Instituição Financeira
______________, prefixo _______, destinada a receber os créditos ao amparo da Instrução Normativa nº 2,
de 30 de abril de 2008, da SLTI/MP: 

Agência: ___________________ 

Convenente Subordinante: Administração Pública Municipal 

Cidade/Município: ____________________ 

Comunico que essa Administração Pública poderá realizar os créditos após pré- cadastramento no
portal da Instituição Financeira, sítio __________________. 

Ratifico que a conta somente será aberta após o acolhimento do primeiro depósito e, conforme
Termo de Cooperação Técnica nº _____/_________, qualquer tipo de movimentação financeira ocorrerá
mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

Atenciosamente,

______________________
Gerente

Anexo IV do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____

Ofício nº    /20__ – _____ 
Local, ____ de __________ de 20__. 

A(o) 
Senhor(a) Gerente
 (nome do gerente) 
(endereço da agência com CEP) 

          Senhor Gerente, 

         Solicito  DEBITAR,  conforme  indicado  a  seguir,  a  movimentação  de  R$  ______  da  conta
nº_______________  da  agência  nº  _____de  titularidade  de  ____________________,  (nome  do
proponente).

Inscrito no CNPJ sob o nº __________________________, aberta para receber recursos retidos de rubricas
constantes  da  planilha  de  custos  e  formação  de  preços  do  Contrato  nº  ___/____,  firmado  por  esta
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e CREDITAR na seguinte conta-depósito: 
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Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Municipal

ou servidor previamente designado pelo ordenador

Anexo V do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____ 

Ofício/Carta nº ______ (número sequencial) 
___________, ___ de ___________ de 20__. 

Senhor __________________________________________, 
(nome do representante da Administração Pública Municipal) 

Em atenção ao seu Ofício nº _______/20___ – _____, de _____/_____/20___, informo a efetivação
de DÉBITO na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – de nº ___________________,
da agência nº ________, da Instituição Financeira, e CRÉDITO na seguinte conta-depósito: 

CREDITAR

Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ

Atenciosamente,

Instituição Financeira
Logotipo
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_________________________
(nome do Gerente) 

Nº da Agência da Instituição Financeira

Anexo VI do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____

A U T O R I Z A Ç Ã O

À Agência ______________________ da Instituição Financeira ___________ 
(endereço da agência) 

             Senhor (a) Gerente, 

            Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL solicite
a essa agência bancária, na forma indicada por essa agência, qualquer tipo de movimentação financeira na
conta-depósito vinculada nº ________________ – bloqueada para movimentação, de minha titularidade,
aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do
Contrato nº ___/____, firmado com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  MUNICIPAL, bem como tenha acesso
irrestrito  aos  saldos  da  referida  conta-depósito,  extratos  e  movimentações  financeiras,  inclusive  de
aplicações financeiras. 

Atenciosamente,

_____________________
(local e data)

__________________
Assinatura do titular da conta-depósito

Anexo VII do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______

Oficio nº ______/20___ 
 ____ de ______________ de 20___ 
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A(o) Senhor(a) 
Gerente (nome do gerente) 
(endereço da agência com CEP) 

Senhor Gerente, 

Solicito providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de acesso aos 
aplicativos dos sistemas de auto atendimento dessa Instituição Financeira para os servidores a seguir 
indicados: 

CPF NOME DOCUMENTOS/PODERES

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Municipal

ou do servidor previamente designado pelo ordenador

Anexo VIII do Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____

Oficio nº ______/20___ – _____ 
Local, ____ de ________ de 20___ 

A(o) Senhor(a) 
(nome do Proprietário da empresa contratada pela Administração Pública Municipal) (endereço da empresa
com CEP) 
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Senhor Sócio-Proprietário, 

1. Informo que solicitei a abertura da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação
–,  pertencente  ao  CNPJ  sob  nº  ______________,  na  Agência  nº  ___________,  da  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA _______________, em seu nome, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes
da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado entre essa empresa e esta
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

2. Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar do
recebimento deste Ofício, à referida agência para fornecer a documentação indicada no edital de licitação,
de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos indicados pela Instituição
Financeira  e  autorizar,  em caráter  irrevogável  e  irretratável,  o  acesso irrestrito  desta  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL aos saldos da referida conta – depósito, aos extratos e a movimentações financeiras,
inclusive  de  aplicações  financeiras  e  solicitar  quaisquer  movimentações  financeiras  da  referida  conta-
depósito. 

3.  Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior  poderá ensejar
aplicação das sanções previstas na Cláusula_______ do mencionado contrato. 

Atenciosamente,

__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Municipal ou do servidor previamente

designado pelo ordenador



Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

ANEXO IX

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FATURAS
(Art. 19-A, inc. V da IN nº 06/2013)

________________________________________________________________________
(nome empresarial da licitante)

Inscrita  no  CNPJ  nº__________________________________________________  com  sede  na
___________________________________________________________________________,
(endereço completo)
por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.  (a)  _______________________________,  infra-
assinado,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  _____________________________  e  do  CPF  nº
____________________________, para fins do disposto no edital, em cumprimento ao disposto no inciso V
do  art.  19-A  da  IN  SLTI/MPOG nº  06/13,  AUTORIZO o  Município  de  Porto  Velho,  representada  pela
Secretaria Municipal  de Saúde de Porto Velho, CNPJ nº  05.903.125/0001-45, situado na Av: Gov. Jorge
Teixeira,  4611,  bairro  Nova  Porto  Velho,  na  cidade  de  Porto  Velho/RO  à  fazer  todos  os  descontos
provenientes das faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

Porto Velho/RO, xx de xxxxx de 20xx.

_____________________________________________________
(assinatura do representante legal)



Processo n.º 08.00279-00/2014

Fl._________________

Visto_______________

ANEXO X

AUTORIZAÇÃO PARA A RETENÇÃO DE GARANTIA
(Art. 19-A, inc. IV da IN nº 06/2013)

_________________________________________________________________________
(nome empresarial da licitante)

Inscrita  no  CNPJ  nº__________________________________________________  com  sede  na
___________________________________________________________________________,
(endereço completo)
por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.  (a)  _______________________________,  infra-
assinado,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  _____________________________  e  do  CPF  nº
____________________________, para fins do disposto no edital, em cumprimento ao disposto no inciso V
do art.  19-A da IN SLTI/MPOG nº 06/13,  AUTORIZO ao Município de Porto Velho, representado pela
Secretaria Municipal  de Saúde, CNPJ nº  05.903.125/0001-45, situado na Av: Gov. Jorge Teixeira, 4611,
bairro Nova Porto Velho, na cidade de Porto Velho/RO, à reter à qualquer tempo, a garantia na forma
prevista na alínea “K” do inciso XIX do art. 19 da Instrução Normativa supracitada.

Porto Velho/RO, xx de xxxxx de 20xx.

_____________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação  completa  do  representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins
do disposto no subitem (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta  apresentada para participar  da (identificação da licitação)  foi  elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  outro  participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da  (identificação  da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não
da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

___________________________, em ___ de ___________________ de ________

____________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO XII

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante  ______________________________________,  CNPJ/MF n.º  ___________,  por
seu Representante Legal abaixo assinado, declara sob as penas da Lei, que até a presente data
não existe fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou que invalide o seu Certificado
de Registro Cadastral – CRC.

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO XIII

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DE MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico

nº ____/2015, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor

(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze)

anos.

Local e data,    /     /               

___________________________________
Assinatura e carimbo

(representante legal)
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ANEXO XIV

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº    /2016 - SRP Nº   /2016

PROCESSO Nº 08.00279-00/2014

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e dezesseis (2016), O MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO,  CNPJ  05.903.125/0001-45,  com  sede  à  Rua  Dom Pedro  II,  Praça  João
Nicolleti, Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pelo Secretário Municipal de
Saúde, Domingos  Sávio  Fernandes  de  Araújo   RG.  _______  SSP/RO,  CPF.
___________________,ÓRGÃO  GERENCIADOR e  de  outro  as
empresas:___________________________________DETENTORAS, firmam a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇO(S),  conforme decisão  exarada  no  processo  08.00279-00/2014 e
homologada à fl.  ....,  Referente o Pregão nº _____/2016, para  Registro de Preços com
vistas  a  Contratação  de  pessoa  jurídica   especializada  no  ramo de  Prestação  de
Serviços  de  Vigilância  e  Segurança  Patrimonial  Armada  e  Desarmada  Diurno  e
Noturno para atender as unidades de saúde e administrativas da Secretaria Municipal
de  Saúde  -  SEMUSA,  com  fornecimento  de  toda  mão  de  obra,  materiais  e
equipamentos, executada de forma  direta  e contínua,  conforme o Projeto Básico,
tendo  como  premissa  o  binômio  “economia/qualidade”,  do  tipo  MENOR  PREÇO,
critério de Adjudicação (POR LOTE), para atender as necessidades da Administração Direta e
Indireta,  inclusive  Autarquias  e  Fundações  no  âmbito  do  Município  de  Porto  Velho,  e
subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300
de 17.02.2006 e  Decreto nº 13.707  de 21 de novembro de 2014, consoante as seguintes
cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto  Registro de Preços com vistas a contratação de
pessoa  jurídica  especializada  no  ramo  de  Prestação  de  Serviços  de  Vigilância  e
Segurança  Patrimonial  Armada  e  Desarmada  Diurno  e  Noturno  para  atender  as
unidades de saúde e administrativas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,
com fornecimento de toda mão de obra, materiais e equipamentos, executada de
forma  direta e contínua, conforme o Projeto Básico, tendo como premissa o binômio
“economia/qualidade”, do  tipo  MENOR PREÇO,  critério  de  Adjudicação  (POR  LOTE),
conforme descrição e preços constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.º ___/2016, para
Registro de Preços nº ___/2016.

2. DA VALIDADE DA ATA

2.1. O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, terá a validade de 12 (doze)
meses consecutivos,  contados a partir  da assinatura do contrato, podendo o mesmo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, conforme preconiza a
legislação vigente, observando o limite de 60 (sessenta) meses, na forma prevista no artigo
57, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que haja expressa manifestação
da Administração.

2.2.  Durante o prazo de vigência da Ata, a Administração não será obrigada a adquirir  o
serviço  referido  neste  Edital  e  seus  anexos,  exclusivamente  pelo  Sistema de  Registro  de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos
beneficiários  do  registro,  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de  condições.  A
Administração  poderá,  ainda,  cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses
legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa.
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3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços (carona) qualquer órgão ou entidade
da Administração que não tenha participação no certame, mediante prévia consulta ao Órgão
Gerenciador e anuência da (s) detentora (s), desde que devidamente comprovada a vantagem
e, respeitada, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, nos
Decretos  Municipais  nº  10.300  de  17.02.2006 e  13.707  de  21  de  novembro  de  2014,
respeitado  o estabelecido  no Parecer  Prévio  nº  59/2010-PLENO do Tribunal  de Contas  do
Estado de Rondônia.

3.2  –  Caberá  à  Detentora  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  ao  Município,  observadas  as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução decorrente de adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, anteriormente
assumidas;

3.2.1 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 3.1 deste Edital
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos
lotes do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de Registro de Preço para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

3.3. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo quantitativo de cada lote registrado na Ata de Registro de
Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente, do número de
órgãos não participantes que aderirem;

3.4  –  Os  órgãos  usuários  não  serão  obrigados  a  adquirir  os  serviços  (s)  ora
registrados dos  fornecedores  constante  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  facultando-se  a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4. DO PREÇO REGISTRADO

4.1.  Os preços registrados  na  Ata  de Registro  de Preços são  inalteráveis  durante  todo  o
período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de
reequilíbrio, conforme os artigos 20 e 21 do Decreto nº 13.707/2014, sempre obedecidas as
determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2.  Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência  de fato que justifique a redução ou a
majoração do preço dos serviços registrados, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores Detentores da Ata.

5. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor para uma
negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:

I -  Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites
encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como
alteração posterior;

II - Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor Detentor da Ata não
aceita  reduzir  seu  preço  ao  valor  de  mercado,  devendo,  neste  caso,  ser  liberado  do
compromisso  assumido,  para  a  convocação  do  fornecedor  seguinte,  respeitada  a  ordem
classificatória, com vistas iguais oportunidades de negociação;

III - Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os outros fornecedores
registrados  na  Ata,  não  tendo  nenhum  deles  reduzido  o  preço  do  serviço  ao  patamar
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compatível com o mercado, caberá ao órgão participante providenciar a contratação desejada
por meio de outro certame licitatório regular.

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO E DA 
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de forma a
comprometer o fornecimento, pelo Detentor da Ata, nas condições inicialmente acordadas,
dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

6.2.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  Órgão  Gerenciador,  respeitados  os  prazos
definidos no art. 34 do Decreto nº 13.707/2014, um requerimento de reequilíbrio econômico-
financeiro  de  preços  devidamente  justificado  e  instruído  com  documentos  capazes  de
evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente
assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se,
por  exemplo,  de  notas  fiscais  antigas  e  recentes,  listas  de  preços  de  fabricantes.
Comprovantes  de  transporte  de  mercadorias,  dentre  outros  pertinentes,  a  juízo  do  órgão
gerenciador;

6.3.  Ao  Órgão  Gerenciador  cabe  a  realização  das  pesquisas  de  mercado  e  demais  atos
necessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor, nos
moldes do que dispõe o inciso V, do art. 5º do Decreto nº 13.707/2014;

6.4. O  requerimento  de  Reequilíbrio  de  Preços  será  apreciado  por  uma  Comissão  de
Renegociação designada por  ato administrativo do Secretário  Municipal  de Saúde,  ao qual
caberá,  também,  a  homologação  da  decisão  final  desta  Comissão,  após  a  submissão  do
procedimento à Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município para fins
de análise e parecer;

6.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper a execução dos serviços enquanto aguarda
o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções
estabelecidas neste ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;

6.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão
Gerenciador,  o  reequilíbrio  econômico-financeiro  requerido,  deverá  ser  providenciada  a
publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, para
fins de validade do novo preço registrado;

6.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao
prazo regular de validade da Ata de Registro;

6.8. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá
o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, mediante decisão fundamentada;

6.9.  Se  liberado  o  primeiro  Detentor  da  Ata,  poderá  Órgão  Gerenciador  providenciar  a
convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de
renegociação dos preços registrados;

6.10. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pelo
contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano,  em conformidade com a Lei
10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo poderá
sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação
do contratante.

6.11. Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam relativos à mão
de  obra  (vinculados  à  data-base  da  categoria  profissional),  o  interregno  mínimo  para
concessão de reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das propostas
constante do Edital de licitação, aplicando-se a variação anual do Índice Geral de Preços do
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Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-
lo.

6.11.1. O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual;

6.11.2. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste;

6.11.3. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só
poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da
data de apresentação da proposta;

6.11.4. Caso,  na  data  da  prorrogação  contratual,  ainda  não  tenha  sido  possível  ao
CONTRATANTE  ou  ao  CONTRATADO  proceder  aos  cálculos  devidos,  deverá  ser  inserida
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a ser
exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão;

6.11.5. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

6.11.6. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou
em  data  futura,  desde  que  acordada  entre  as  partes,  sem  prejuízo  da  contagem  de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras.

6.12. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional,
o  interregno  mínimo  será  contado  a  partir  da  data  da  vigência  do  acordo,  dissídio  ou
convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada
categoria profissional abrangida pelo contrato.

6.12.1. 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;

6.12.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data
do fato gerador que deu ensejo a respectiva repactuação anterior;

6.12.3. O  prazo  para  o  CONTRATADO  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;

6.12.4. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação;

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

6.12.6. 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  ao
CONTRATANTE  ou  ao  CONTRATADO  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;
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6.12.7. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação;

6.12.8.  É  vedada a inclusão,  por  ocasião  da  repactuação,  de benefícios  não previstos  na
proposta  inicial,  exceto  quando  se  tornarem  obrigatórios  por  força  de  instrumento  legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;

6.12.9. O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções
coletivas que não tratem de matéria trabalhista;

6.12.10. Quando  a  repactuação  referir-se  aos  custos  da  mão  de  obra,  o  CONTRATADO
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;

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

6.12.12. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que
a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura;

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

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

6.12.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que
a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente;

6.12.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessen-
ta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos cus-
tos;

6.12.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o CONTRATADO não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a compro-
vação da variação dos custos.

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1. É vedado a execução de serviços que possuam características diversas das constantes na
Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o
objeto licitado.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I.  descumprir  disposições  da  respectiva  Ata  de  Registro  de  Preços,  do  edital  ou  das  leis
aplicáveis ao caso;
II. Não assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. Restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;
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IV.  Tiver  deferida  sua  solicitação  de  cancelamento,  nos  termos  do  art.  25  do  Decreto
13.707/014;
V. Estiver presentes razões de interesse público.

8.2.  O cancelamento de registo deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas em
lei.

8.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devidamente
instruído,  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preço  na  ocorrência  de  fato  superveniente,
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita execução
contratual;

8.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as diligências que
entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato alegado pelo fornecedor como
ensejador da solicitação de cancelamento;

8.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção na execução dos serviços
cuja requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa ata.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1. Os recursos orçamentários serão destacados conforme a seguir:

Programa de Trabalho: 

08.31.10.122.007.2.0001 – Administração da Unidade;
08.31.10.302.261.2.271 – Manutenção da Maternidade Municipal Mãe Esperança;
08.31.10.302.261.2.280 – Manutenção do SAMU;
08.31.10.301.268.2.296 – Apoio e Suporte ao Programa Saúde da Família;
08.31.10.302.261.2.405 – Manutenção do Centro de Referência de Especialidades Médicas;
08.31.10.302.267.2.278 – Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento UPAs;
08.31.10.302.261.2.276 - Implantação e Manutenção do Centro de Referência da Mulher;
08.30.10.302.265.2.290 – Manutenção da Rede Psicossocial;
08.31.10.303.274.2.144 – Manutenção da Farmácia Popular.

Elemento de Despesa:

3.3.90.39 

Fonte de Recursos:
01.02 e 01.07 Prevista na LOA (Lei Orçamentarias Anual de 2016)

9.2. O Valor estimado para contratação é de R$ ….............. (…......................).

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

10.1. A administração indicará formalmente comissão e/ou o fiscal para compor a Comissão
de Fiscalização dos serviços no acompanhamento da execução contratual;

10.1.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, atestar a
prestação do serviço efetivamente realizado e encaminhar a Nota Fiscal ao setor financeiro
para pagamento.

11. DO PRAZO E FORMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

11.1.  O  prazo  para  a  execução  obedecerá  ao  cronograma,  constante  no  Projeto  Básico
(ANEXO I) e demais disposições contidas no Edital;
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11.2.  Os serviços deverão obedecer  fielmente às disposições contidas no  Projeto Básico
(Anexo I),  que é parte integrante deste contrato, respeitando os prazos e condições nele
estabelecidos;

11.3.  Não será admitido, para efeito de recebimento, serviço que esteja em desacordo ou
conflitante  com quaisquer  especificações  prescritas  nos  Anexos  do  Edital  concernentes  ao
serviço licitado.

12. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

12.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo do Departamento Administrativo – DA/SEMUSA
e/ou comissão específica, observadas ainda, as disposições pertinentes à fiscalização em Edital
e Contrato oriundos da licitação;

12.2. A comissão será formada por servidores efetivos da Secretaria Municipal  de Saúde,
devidamente designados por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM,
conforme artigo 6º, IX, ‘e’,  combinado ao artigo 73, I,  ‘b’, da Lei  Federal  nº. 8.666/93 e
Decisão nº. 25/2014 – 2ª Câmara TCE/RO;

12.3. Ficará a cargo da Comissão de Fiscalização, o recebimento provisório ou definitivo do
serviço, em observância ao artigo 73, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93.

12.4. A comissão deverá solicitar, sempre que necessário, o Alvará de Funcionamento, Certifi-
cados de Registro Federal de Arma de Fogo e Carteiras Nacional de Vigilante, emitidos pelo
Departamento de Polícia Federal, bem como Alvará de Funcionamento emitido pela Secretaria
Municipal de Fazenda e Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

12.5.  O servidor ou Comissão designados pela Contratante, devem acompanhar a execução
deste contrato, registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do pe-
ríodo de vigência em relatório específico a esse fim, cuja cópia será encaminhada à Contrata-
da, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas e pronta regularização do
serviço, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

13. DO PAGAMENTO

13.1. Mensalmente o processo será instruído com a nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados no período e será efetuado o pagamento até o 10º (décimo) dia útil após
a sua liquidação;

13.2. No último dia útil do mês relativo ao serviço prestado, a Contratada deverá apresentar
relatório acompanhado de guias pagas dos recolhimentos de encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários,  bem como,  impostos  como ISSQN,  IR,  CSLL,  PIS,  COFINS,  dentre  outros
obrigatórios por lei  e Deverá vir  acostado também, cópia das folhas de ponto,  relatório e
protocolo  de  envio  da  GFIP/SEFIP  e  contracheques  assinados,  toda  esta  documentação
referente à fatura imediatamente anterior.

13.3. Após análise da documentação necessária, a Comissão de Fiscalização solicitará que a
Contratada emita a nota fiscal referente aos serviços prestados, em observância aos artigos 62
e 63 da Lei Federal  nº. 4.320/64, combinado ao disposto no  caput do artigo 37 da Carta
Magna  (princípio  da  eficiência),  onde  deverão  constar  obrigatoriamente  as  seguintes
referências:

13.3.1. Objeto da prestação de serviço;

13.3.2. Número do processo que deu origem à contratação;

13.3.3. Número do contrato celebrado com esta Municipalidade;

13.3.4. Número da conta e agência do beneficiário.
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13.4. Será comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais da sua situação junto ao FGTS, INSS, TST, Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, conforme preceitua o art. 29 da Lei 8.666/93, antes de efetuar qualquer
pagamento devido;

13.5. O pagamento da Nota Fiscal  será efetuado em moeda corrente nacional,  até o 15º
(décimo  quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  mês  da  prestação  dos  serviços,  sendo
efetuada  a  retenção  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  elencadas  nas  disposições
determinadas  pelos  órgãos  fiscais  e  fazendários,  em  conformidade  com  as  legislações  e
instruções normativas vigentes;

13.6. A  Nota  Fiscal  que  for  apresentada  com  erro  será  devolvida  à  CONTRATADA  para
retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se
passarem entre a data da devolução e da reapresentação;

13.7. Havendo na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação e a despesa,
a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA adote as medidas
saneadoras necessárias;

13.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
transcorrido de alguma forma para tanto,  fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, correspondente ao efetivo
adimplemento  da  parcela,  terá  a  aplicação  da  fórmula  abaixo.  Caberá  a  CONTRATADA  a
iniciativa e o encargo dos cálculos.

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP valor da parcela paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
     365         365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

14. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

14.1. Designar  por  escrito,  o  preposto  da  CONTRATADA,  nos  termos  do  art.  68  da  Lei
8.666/93, com a missão de intermediar o relacionamento da CONTRATADA, que tenha poderes
para a resolução de possíveis ocorrências, durante a execução do contrato;

14.2. A CONTRATADA deverá conceder, no mínimo, 01 (uma) hora de efetivo gozo do interva-
lo intrajornada, em atendimento à Notificação Recomendatória do Ministério Público do Traba-
lho (MED. nº. 000534.2011.14.000/1). Para tal, a Contratada deverá substituí-lo pelo período
que estiver em gozo do intervalo intrajornada;

14.3. A  CONTRATADA fica  obrigada  a  não  manter  em seu  quadro  de  pessoal  servidores
públicos, mormente quando o exercício do emprego privado puder causar prejuízo ao bom
desempenho da  função  pública,  devendo disponibilizar  todos  os  equipamentos  necessários
(armas, coletes balísticos, cofres, etc.) devidamente registrados no GESP (Sistema de Gestão
Eletrônica  de  Segurança  Privada)  e  SINARM (Sistema Nacional  de  Armas),  para  a  devida
prestação do serviço, sob pena de sua irregularidade;

14.4. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das pre-
vistas em Lei e nas normas aplicáveis, nas obrigações gerais, operacionais, comerciais, tributá-
rias, previdenciárias, entre outras;

14.5. A CONTRATADA deverá comprovar que o preposto apresentado possui vínculo com a
empresa por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do mesmo, ou instru-
mento equivalente;
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14.6. Retirar qualquer empregado que não corresponda à confiança ou perturbe a ação da fis-
calização, até 24 (vinte e quatro) horas após receber a notificação desta;

14.7. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização e/ou preposto da CONTRATAN-
TE, relativamente à prestação dos serviços;

14.8. Fica responsável por todas as despesas inerentes aos serviços contratados, inclusive a
de pagamento de seguro contra acidentes de trabalho, responsabilizando-se também por da-
nos a terceiros;

14.9. Não transferir, no todo ou em parte, a prestação dos serviços objeto desta contratação;

14.10. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus emprega-
dos nos locais de trabalho, ressarcindo os itens subtraídos, sempre que solicitado pela CON-
TRATANTE, e quando comprovada a culpa dos empregados da CONTRATADA;

14.11. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, através de solicitação realizada por
ofício expedido pela SEMUSA, órgão responsável pelo Contrato de Prestação de Serviços de
Segurança Patrimonial Armada, e independentemente de justificação por parte desta, qualquer
empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, in-
convenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público;

14.12. Comprovar a formação da mão de obra oferecida, através de documentação e quando
solicitado pela CONTRATANTE;

14.13. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda a mão de obra oferecida
para atuar nas instalações da CONTRATANTE;

14.14. Apresentar a CONTRATANTE, por meio de ofício, a relação dos empregados, especifi-
cando os locais que executarão os serviços, procedendo de igual forma nos casos de substitui-
ções;

14.15. Fornecer aos Vigilantes: uniformes novos, armamentos legalizados, munições novas e
no prazo de validade, roupas apropriadas para o trabalho sob chuva e crachá de identificação,
além do livro de ocorrência. Devem-se levar em consideração as condições climáticas da regi-
ão no decorrer do ano e o nível de apresentação do vigilante durante o serviço e com parâme-
tros de qualidade referenciados pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT, de-
vendo ainda ser substituídos os uniformes pelo menos uma vez ao ano ou de acordo com a ne-
cessidade. Os uniformes deverão estar de acordo com os artigos 149, 150 e 151 da Portaria
nº. 3.233/2012 – DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012;

14.16. Efetuar a reposição de mão de obra em caráter imediato, em caso de eventual ausên-
cia, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

14.17. Manter disponibilidade de pessoal dentro dos padrões desejados, para atender eventu-
ais acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que a mão-de-obra que co-
meter falta disciplinar qualificada, como de natureza grave, seja mantida prestando serviço;

14.18. Manter, durante a vigência da prestação dos serviços, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em consonância
com o art. 55, Inciso XIII, da Lei 8.666/93;

14.19. A CONTRATADA deverá apresentar o Alvará de Funcionamento, assim como a sua pos-
terior renovação, com fulcro ao caput do artigo 4º da Portaria Federal nº. 3.233/2012, editada
pelo Departamento de Polícia Federal;
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14.20. A CONTRATADA deverá apresentar a relação das armas e cópias autenticadas dos res-
pectivos “Registros de Armas”, assim como a sua posterior renovação, emitidos pelo Departa-
mento de Polícia Federal, que serão utilizadas pela mão de obra nos postos de serviços, aten-
dendo ao caput e § 1º e 2º do artigo 5º da Lei Federal nº. 10.826/2003 (Lei do Desarmamen-
to);

14.21. A CONTRATADA deverá apresentar a Carteira Nacional dos vigilantes lotados nos pos-
tos de serviço da Secretaria Municipal de Saúde, assim como a sua posterior renovação, de
acordo com o estabelecido no artigo 157 da Portaria nº. 3.233/2012-DG/DPF, editada pelo De-
partamento de Polícia Federal;

14.22. Fornecer as armas, munições e respectivos acessórios ao vigilante no momento da im-
plantação dos postos, desde que o mesmo tenha sido orientado sobre o uso correto do arma-
mento, ou seja, a arma deverá ser usada somente em legítima defesa, própria ou de terceiros,
e na salvaguarda do patrimônio da Administração, depois de esgotados todos os outros meios
para a solução eventual do problema;

14.23. Fornecer ao vigilante colete à prova de balas, para proteção do tronco contra riscos de
origem mecânica e deve estar de acordo com a Portaria nº 25/2001, NR nº 06/2001 – EPI e
Portaria nº 191/2006 editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego/Secretaria de Inspeção
do Trabalho – MTE/SIT;

14.24. Os materiais e equipamentos a seguir referem-se a cada posto de serviço:

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Revólver calibre 38 1 unidade
Munição calibre 38 2 vezes a capacidade de tiros do revólver

Colete balístico 1 unidade (justo ao corpo)

Lanterna 3 pilhas e/ou Led 1 unidade

Pilhas/bateria para lanterna 2 vezes a capacidade da lanterna
Apito 1 unidade

Cordão de apito 1 unidade
Cassetete / Tonfa 1 unidade

Porta cassetete / Tonfa 1 unidade

14.25. A CONTRATADA deverá manter os materiais/equipamentos de que tratam os subitens
5.12 e 5.17 ao 5.19 em regular estado de conservação e validade de uso, em atenção ao ca-
put do artigo 37 da Constituição Federal, combinado aos artigos 66 e 67, caput e § 1º e 2º da
Lei Federal nº. 8.666/93;

14.26. Proibir que os vigilantes utilizem qualquer ambiente físico da CONTRATANTE para guar-
da/depósito de armas e/ou munições, devendo estas estar sempre na posse do vigilante e sob
responsabilidade da CONTRATADA;

14.27. Alertar para que os vigilantes no período do efetivo exercício de sua função, fazerem o
mau uso de quaisquer tipos de aparelhos eletrônicos tais como, smartfones, táblets, notebo-
oks, para uso pessoal, de forma que comprometam a execução dos serviços causando a desa-
tenção em suas ações; quando caracterizado a situação citada, será objeto das penalidades
contratuais previstas no item 9 deste termo;

14.28. Providenciar para que seja feita regularmente a manutenção das armas, para que as
mesmas  permaneçam  em  condições  de  uso,  atendendo  ao  artigo  137  da  Portaria  nº.
3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/2012;

14.29. Caberá a CONTRATADA nos termos da Instrução Normativa MARE n°: 18/97, compro-
var a formação técnica específica da mão de obra oferecida, através do “Certificado de Curso
de Formação de Vigilância”, expedido por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas;
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14.30. Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido em hipótese algu-
ma, o uso de munições recarregadas.

14.31. À CONTRATADA caberá ainda as seguintes obrigações sociais, fiscais, previdenciárias e
comerciais:

14.31.1. Assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria,  vez  que  seus  empregados  não  manterão  nenhum  vínculo  empregatício  com  a
Administração;

14.31.2. Assumir  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,  quando,  em ocorrência  da
espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;

14.31.3. Assumir  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  cível  ou  penal,
relacionadas  aos  serviços,  originariamente  ou  vinculada  por  prevenção,  conexão  ou
continência;

14.31.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, previdenciários e
outros decorrentes da prestação dos serviços;

14.31.5. A inadimplência  da CONTRATADA, com referência  aos encargos estabelecidos no
item anterior, não transfere à CONTRATANTE, a responsabilidade pelo seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a mesma renúncia expressamente
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a CONTRATANTE;

14.31.6. A CONTRATADA ficará obrigada a repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, quaisquer objetos comprovadamente danificado ou extraviado.
OBSERVAÇÃO: Os serviços, rotinas e obrigações operacionais especificados no Projeto Básico
e  Edital  não  excluem outros  similares  que  porventura  se  façam necessários  para  a  boa
prestação dos serviços objeto do Contrato.

14.31.7. Após implantado o Registro de Preços, na fase contratual em conformidade com a Lei
nº 8.666/93,  aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

15. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

15.1. Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer anormalidades e/ou ocorrências relaciona-
das com a prestação dos serviços, por intermédio de Ofício, quando for o caso a comunicação
se dará mediante a notificação formal com prazo máximo estipulado pela Administração;

15.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material ou serviços que estejam em desacordo com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA, e com as especificações do Projeto Básico do Edital
e seus anexos;

15.3. Exigir de imediato o afastamento, bem como a substituição de qualquer empregado da
CONTRATADA que não mereça a confiança, barre a fiscalização ou ainda que conduza de modo
inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

15.4. A CONTRATANTE promoverá a fiscalização dos serviços por servidores especialmente de-
signados, na forma prevista na Lei 8.666/93, a fim de comprovar o fiel cumprimento do con-
trato;
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15.5. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para a execução dos serviços,
proporcionando todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servi-
ços dentro das normas e nos limites do contrato;

15.6. Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução dos ser-
viços, observando os limites do instrumento contratual;

15.7. Efetuar o pagamento, na forma e prazo convencionados, desde que a documentação
apresentada pela CONTRATADA esteja de acordo com as obrigações contratuais;

15.8. Exigir reparo a possíveis danos causados a Administração ou a terceiros, por culpa ou
dolo da CONTRATADA;

15.9. Solicitar da CONTRATADA informações e/ou esclarecimentos necessários para a elabora-
ção de relatórios mensais pertinentes a execução contratual;

15.10. Revisar a disposição da segurança patrimonial armada apresentada pela CONTRATADA,
avaliando a necessidades de ajustes, melhorias, aumento de efetivo, para o melhor resultado
na prestação dos serviços.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente
comprovados pela CONTRATADA, a Contratante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87
da Lei 8.666/93, aplicará as seguintes multas:

16.2. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

16.3. No caso de não cumprimento do prazo de entrega ou execução do objeto licitado, será
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do  valor contratual
global;

16.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho, garantida a
prévia defesa, poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da Lei nº.
8.666/93,  conforme  enseje  a  situação,  ficando  estabelecido  que  havendo  penalidade  que
culmine na aplicação de multas estas serão no importe de até 10% do  valor contratual
global,  no  caso  de  inexecução  total,  ou  até  10% do  valor  inadimplido,  na  hipótese  de
inexecução parcial;

16.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual global quando a contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante,
devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da
multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

16.6. Suspensão  do  direito  de  participar  em  licitações/contratos  de  qualquer  órgão  da
Administração  Direta  ou  Indireta,  pelo  prazo  de  até  2  (dois)  anos  quando,  por  culpa  da
CONTRATADA,  ocorrer  a  suspensão,  e  se  for  o  caso,  descredenciamento  do  Cadastro  de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos,  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  de  punição  ou,  ainda,  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

16.7. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  órgãos  da  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  o  contrato  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
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16.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo;

16.9. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à
autoridade superior  àquela que aplicou a sanção,  ficando sobrestada até  o julgamento do
pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93;

16.10. As  penalidades  serão  obrigatoriamente  registradas  no  SICAF  e  no  Cadastro  de
Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e
seus anexos e demais cominações legais.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
de que deles poderão advir,  facultada a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de
condições;

17.2. Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as
cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes
dela decorrentes;

17.3.  A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões
obedecerão ao Decreto Municipal nº. 13.707/2014, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas,
complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e
especialmente aos casos omissos;

17.4.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do Edital de
Licitação – nº.________________”, o Edital de Licitação – Pregão nº _______/SRP/2016 e
a proposta da detentora.

17.5. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica  eleito  o  foro  do  Município  de  Porto  Velho  para  dirimir  as  eventuais  controvérsias
decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes em 03 (três) vias  de igual  teor,  na presença de duas testemunhas
abaixo qualificadas.

Porto Velho ___ de _____ de 2016.

____________________
Secretário Municipal de Saúde

_________________________
Pregoeiro da CPL - SAÚDE

_____________________________________
Empresa Detentora do Preço Registrado

(Futura detentora)


