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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº030 /2016

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025 /2016
PROCESSO Nº 08.00614-00/2015

OBJETO:  Formação de  Registro  de Preços Para Eventual  e  Futura Contratação de Empresa especializada para
Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação,
Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, com emprego de mão de obra
Qualificada e Habilitada , bem como fornecimento dos materiais necessários à execução dos Serviços para atender as
áreas  físicas  pertencentes  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Velho,  de  forma  contínua,  conforme
características e parâmetros técnicos e operacionais descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos, de
acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses , conforme especificações técnicas, unidades
e quantidades definidas nos Anexos deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes
quando da elaboração de suas propostas.

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13 / 12 / 2016, às 10:00 horas.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22 / 12 /2016, às 10:30 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22 / 12 / 2016, às 10:30 horas.

DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 23 /12 / 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 EDITAIS:
Telefones: (0xx69) 3901-2950.
E - mail: c  pl  equipe2  @  hotmail.com
Endereço: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.
Sala da Comissão Permanente de Licitação, subsolo.
Av: Jorge Teixeira, n°. 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 Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0XX69) 3901
– 2950 no horário anteriormente explicitado.

Porto Velho, 08 de Dezembro de 2016

CARLOS JACÓ AIRES CORRÊA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial de Licitações da Saúde
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Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

CEP: 76.820 - 116- Porto Velho/RO
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EDITAL Nº 030/2016 - SRP N° 025/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2016

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PROCESSO Nº 08.00614-00/2015

PREÂMBULO

O  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  por  intermédio  do  pregoeiro  designado  pelo  Ato  de  Designação  Nº
001/2015/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 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.Formação de Registro de Preços Para Eventual e Futura Contratação de Empresa especializada para Prestação de
Serviços  de  Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,  Laboratorial  e  Ambulatorial  -  Higienização,  Conservação,
Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, com emprego de mão de obra
Qualificada e Habilitada , bem como fornecimento dos materiais necessários à execução dos Serviços para atender as
áreas  físicas  pertencentes  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Velho,  de  forma  contínua,  conforme
características e parâmetros técnicos e operacionais descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos, de
acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 

1.2.INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13 / 12 / 2016, às 10:00 horas.

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22 / 12 /2016, às 10:30 horas.

1.4 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22 / 12 / 2016, às 10:30 horas.

1.5 DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 23 /12 / 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: Termo de Referência Especificações Técnicas dos produtos/ Modelo de Propostas;
b) Anexo II: Planilha de custos e formação de Preços;
c) Anexo III: Planilha de custos dos Materiais e Equipamentos
d) Anexo IV: Modelo de Proposta comercial;
e) Anexo V: Modelo de Declaração Independente de Proposta;
f) Anexo VI: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
g) Anexo VII: Modelo de Declaração quanto ao cumprimento das Normas Relativas ao Trabalho   do Menor;
h) Anexo VIII: Modelo de Declaração de Vistoria Técnica;
i) Anexo IX Minuta da Ata de Registro de Preços;
j) Anexo X: Minuta de Contrato;

2. PRAZO DE VALIDADE DA ATA

2.1. O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Eletrônico, terá a validade de 12 (doze) meses consecutivos, a
contar da data da publicação original da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município - DOM.

2.2. Durante o prazo de vigência da Ata, a Administração não será obrigada a adquirir o produto 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. 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, cito à rua: Av.
Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho - CEP: 76.820 - 116 – Porto Velho – RO ou no site do Banco do
Brasil S/A, no 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. Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto
desta  licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  consignados  no  orçamento,  exercício  financeiro, do
Município de Porto Velho, que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo
envolvido, a seguir especificado

Projeto de Atividade
A)Projeto/Atividade:  08.31.10.122.007.2.001  /  08.31.10.125.301.2.315  /  08.31.10.301.268.2.296  /
08.31.10.302.261.2.271  /  08.31.10.302.261.2.276  /  08.31.10.301.268.1.122  /  08.31.10.302.261.2.276  /
08.31.10.302.267.2.278 / 08.31.10.302.261.2.280 / 08.31.10.302.261.2.405 / 08.31.10.303.274.2.144

FONTE RECURSO: 
a) 01.07/01.02 

ELEMENTO DE DESPESA: 
a) 33.90.30 

4.2  VALOR  ESTIMADO  DA CONTRATAÇÃO: R$  9.248.402.64 (nove  milhões  duzentos  e  quarenta  e  oito  mil
quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro 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
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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 V , VI e
VII (Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,  Declaração  de  Superveniência  de  Fato  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 produtos 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".

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.
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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 licitatários-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 8.1.1 a 8.1.9,
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.

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  Itens,  salientando  que  serão  desclassificadas  as  propostas  que  ofertarem  preços  totais  ou  unitários
superiores ao preço de mercado atestado, pela Administração.
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8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 – Do envio eletrônico da proposta:

8.1.1 - Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do “licitações-e” até a data e horário 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 1 (um), alguns ou todos os Itens, 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 licitante 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 decorrentes da operação de
venda dos produtos, objeto desta licitação, tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessá-
rias à efetivação do cumprimento das obrigações inerentes ao objeto deste Pregão;

8.1.8. Informações como: Marca, modelo/referência deverão constar do campo próprio do sistema, devendo, quando
forem solicitadas neste instrumento convocatório, outras informações julgadas necessárias e pertinentes a serem pres-
tadas no campo “Informações Adicionais” do formulário 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 lan-
ces. Porém, tais informações deverão constar da proposta original reajustada e enviada ao Pregoeiro, IMEDIATAMEN-
TE, via e-mail, após a fase de lances. Bem como, àquelas encaminhadas à CPL - SAÚDE, dentro do prazo estabeleci-
do no item 14.5, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

9. DA PROPOSTA ESCRITA E SUA DIVULGAÇÃO

9.1- A proposta de preços escrita deverá ser formulada e apresentada em uma via original, preferencialmente em papel
timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente;

9.1.2 A proposta deverá ser redigida com clareza e de forma objetiva, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devida-
mente datada, assinada, rubricada e numerada em todas as folhas pelo representante legal da proponente, devendo
ser elaborada com os valores atualizados em relação à fase de lances do pregão, conforme modelo do ANEXO IV -
Modelo  de
Proposta Comercial, e conter ainda: (art. 21, caput, da IN 02/2008 SLTI/MP);

9.1.3. Os preços unitários, o valor mensal e o valor total da proposta, conforme o disposto no instrumento convocatório,
(art. 21, Inciso I, da IN 02/2008 SLTI/MP);

9.1.4. Os custos decorrentes da execução contratual, mediante o preenchimento do modelo de planilha de custos e for-
mação de preços, estabelecido no instrumento convocatório (art. 21, Inciso II, da IN 02/2008 SLTI/MP);

9.1.5. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual, (art. 21, Inciso V, da IN 02/2008 SLTI/MP);

9.1.6. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços, indicando o quantitativo ,
preço unitário  e total conforme anexo II e sua especificação, (art. 21, Inciso VI, da IN 02/2008 SLTI/MP);

9.1.7.. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.
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9.1.8. Especificação clara, completa e detalhada do serviço ofertado, em conformidade com o objeto do edital.

9.1.9. Informação expressa de que os preços contidos na proposta incluem todas as despesas e custos diretos e indire-
tos, tais como: tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao
fiel  cumprimento  do  objeto,  ficando  quaisquer  despesas  omitidas  da  proposta  ou  
Edital Pregão Eletrônico Limpeza e Conservação  incorretamente cotadas, consideradas inclusas nos preços, não po-
dendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.

9.1.10. Razão social, endereço, telefone/fax, e-mail, CNPJ, domicílio bancário (banco/agência/ conta-corrente/praça de
pagamento), bem como nome e telefone do representante da empresa.

9.1.11. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabeleci-
das neste edital e seus anexos.

9.1.12. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato su-
perveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9.1.13. As Planilhas de Custos e Formação de Preços deverão ser elaboradas em conformidade com a Instrução Nor-
mativa SLTI-MP nº 2, de 30 de Abril de 2008 e suas alterações, e Anexo II deste Edital observada ainda às seguintes
diretrizes:

a) Os itens 1  e 2- REMUNERAÇÃO (salário da função) não poderá ser inferior ao piso salarial da categoria correspon-
dente, apurado na última Convenção Coletiva de Trabalho – CCT;

b) Os valores constantes das planilhas deverão considerar o custo total anual de cada item.

c) Quadro de quantitativo de pessoal, por posto e total, informando quantas pessoas serão necessárias para a perfeita
execução dos serviços;

d) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas e pre-
videnciários, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, uniformes, treinamento, despesas ad-
ministrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição, inclusive os decorrentes da localidade onde
será prestado o serviço;

e)  Não  será  admitido  a  licitante  apresentar  em  suas  planilhas  alíquotas  e  seus
respectivos  valores  para  o  recolhimento  dos  encargos  sociais  (tais  como  INSS,
SESI  ou  SESC,  SENAI  ou  SENAC,  INCRA,  Salário  Educação,  FGTS,  Seguro
Acidente  Trabalho/SAT/INSS,  SEBRAE,  Férias,  13º  Salário,  e  outros),
diferentes  daqueles  estabelecidos  pela  legislação.  Ou  seja,  os  percentuais  dos
encargos  sociais  não  devem  ser  inferiores  nem  superiores  aos  estabelecidos  pela
legislação; 

f)  Na formação dos TRIBUTOS somente deverá estar explicitado nas planilhas o ISS, PIS e COFINS. Quanto às
alíquotas, estas deverão ser aquelas em que a empresa estiver obrigada a recolher no caso de firmar contrato de pres-
tação de serviços com a administração pública.

9.1.14. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da
Lei nº 8.666, de 1993.

9.1.15. O disposto no caput será observado ainda para os custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais  como  os  valores  providos  com  o  quantitativo  de  vale  transporte;

9.1.16. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a contrata-
da, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a
eventual prorrogação contratual.
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9.1.17. A planilha de custos e formação de preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance
vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação,
desde que não haja majoração do preço proposto.

9.1.18 A licitante microempresa – ME – ou empresa de pequeno porte – EPP – deverá informar tal condição no ato do
envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no Sistema, sob pena de não usufruir do tratamento di-
ferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.1.19. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assu-
mindo a proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais,
uniformes e acessórios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais, promo-
vendo, quando requerido, sua substituição, conforme Anexo I - Termo de Referência, deste Edital.

9.1.20. Na data e horário estabelecidos no preâmbulo e em conformidade com o item 05 deste edital terão início à ses-
são pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, de
acordo com o § 4º e caput do art. 22 do Decreto n.º 5.450/05.

9.2 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.2.1. Das Condições para aceitabilidade

9.2.2. Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas, especificamente, com as seguin-
tes condições:

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

9.2.4 - A Proposta de Preços deverá ser digitada e 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 unitários e total por Item, em Real, utilizando, no máximo, 3 (três) casas decimais após a vírgula,
expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem al-
ternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabele-
cido desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de apu-
ração do real valor da proposta;

9.2.5 - O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da sessão de
abertura desta licitação.

9.2.6 – 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. 

9.2.7 – Na Proposta deverá conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos produtos ofertados,
em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá ser indicada a marca, modelo, referência, tipo e prazo de garantia
do produto ofertado, observadas as especificações mínimas contidas neste edital.

9.2.8 –  Apresentar,  quando  solicitado  pelo  pregoeiro, catálogos,  folhetos,  impressos  e/ou  outros  documentos
referentes aos produtos licitados, enviando-os em tempo hábil, escaneados para o e-mail c  plequipe2@hotmail.com, a
fim de proporcionar ao Pregoeiro, maiores condições de aferição da qualidade e aceitabilidade dos produtos ofertados;

9.2.9 - A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos sobre o produto ofertado,
bem como informações que não constem em seu catálogo, entretanto, necessárias ao julgamento objetivo, conforme
especificações do produto solicitado.

9.2.10 - O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos preços
propostos;
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9.2.11  - 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.

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

9.2.13 - O (A) Pregoeiro (a) caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a proposta, apresentada pelos
participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer
técnico dos produtos ofertados.

9.2.14 O (A) Pregoeiro (a) se achar necessário poderá ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão. Após cumprimento das exigências e estando a proposta de preços em
consonância com edital.

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

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

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1- O critério de julgamento será exclusivamente o de “menor preço por Lote”, sendo que as propostas deverão
conter preços unitários e totais para cada Item, sob pena de desclassificação;

10.1.1- Os preços unitários e totais referidos no item 10.1, deverão, evidentemente, estar compatíveis aos de mercado,
estimados pela Administração;

10.2. 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 , II  e III 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 total dos
Itens superiores aos preços atestados pela Administração como sendo os de mercado;

10.3 – JULGAMENTO DA PROPOSTAS

10.3.1. Encerrada a etapa de lances e negociado o preço final da proposta classificada em primeiro lugar o pregoeiro
efetuará  o  julgamento  da  citada  proposta,  decidindo  sobre  aceitação  dos  preços  obtidos  e  habilitação  para,  em
seguida, divulgar o resultado. (itens IV, VI e VIII do art. 11 do Decreto 5.450/2005).

10.3.2. As propostas serão julgadas e adjudicadas, pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

10.3.3. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação do Edital, o pregoeiro
examinará a proposta subsequente e,  assim sucessivamente,  na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital e o pregoeiro negociará com a licitante no próprio sistema, para que seja obtido preço
menor. (§ 5º do art. 25 do Decreto 5.450/2005).

10.4. As propostas serão desclassificadas nos seguintes casos:

10.4.1. contenham vícios ou ilegalidades (Inciso I do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);
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10.4.2. não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (Inciso II do art. 29 da IN 02/2008
SLTI/MP);

10.4.3. não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades
insanáveis;

10.4.4. apresentem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo DNPM, através do edital, se recusando
a negociá-lo no momento oportuno. (Inciso III do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.5. apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis (Inciso IV do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.6. não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e a produtividade apresentada,
nos seguintes casos (Inciso V do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP):

a) Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente,  forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida, (§ 1º do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP), exceto quando
se  tratar  de  inexequibilidade  de  valores  referentes  a  itens  isolados  da  planilha  de  custos,  que  não  contrariem
instrumentos legais, uma vez que não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta (§ 2º do art. 29
da IN 02/2008 SLTI/MP).

b) Se houver  indícios de inexequibilidade da proposta de preço,  ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de Edital
Pregão Eletrônico Limpeza e Conservação Pág. 9 comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros,
os seguintes procedimentos (§ 3º do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP):

10.4.7. questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos
custos com indícios de inexequibilidade (§ 3º, Item I, do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.8.  verificação de acordos coletivos,  convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de
trabalho (§ 3º, Item II, do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.9. levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao Ministério da Previdência
Social (§ 3º, Item III, do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.10. consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares (§ 3º, Item IV, do art. 29 da IN 02/2008
SLTI/MP);

10.4.11. pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas (§ 3º, Item V, do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.12. verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração Pública ou com a iniciativa
privada (§ 3º, Item VI, do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.13. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos,
supermercados e fabricantes (§ 3º, Item VII, do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.14. verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente (§ 3º, Item VIII, do art. 29 da IN 02/2008
SLTI/MP);

10.4.15. levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa (§ 3º, Item IX, do art.
29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.16. estudos setoriais (§ 3º, Item X, do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP);

10.4.17. consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal (§ 3º, Item XI, do art. 29 da IN
02/2008 SLTI/MP);

10.4.18.  análise  de  soluções  técnicas  escolhidas  e/ou  condições  excepcionalmente  favoráveis  que  a  proponente
disponha para a prestação dos serviços (§ 3º, Item XII, do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP); e,

10.4.19. demais verificações que porventura se fizerem necessárias (§ 3º, Item XIII, do art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MP).
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10.4.20.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, desde que apresente provas ou indícios que fundamentam a suspeita.

10.4.21. Será realizada diligência para aferir a exequibilidade quando a licitante apresentar preço final inferior a 30% da
média dos preços ofertados para o mesmo item e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
análise  da  planilha  de  custos,  não  sendo  possível  a  sua  imediata  desclassificação;

10.4.22.  Erros  no  preenchimento  da  Planilha  não  é  motivo  suficiente  para  a
desclassificação  da  proposta,  quando  a  Planilha  puder  ser  ajustada  sem  a
necessidade  de  majoração  do  preço  ofertado,  e  desde  que  se  comprove  que  este  é
suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

10.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

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

10.5.2  - A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação que não estiverem contemplados
no SICAF deverão ser escaneados dos originais, os quais deverão estar assinados, rubricados, e enviados via, correio
eletrônico, para o e-mail c  plequipe2@hotmail.com, IMEDIATAMENTE, após o encerramento da disputa de preços, no
prazo estipulado no sistema, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO;

10.5.3 – Quando houver inabilitação/desclassificação das primeiras colocadas, a documentação citada no item 10.5.2
quando apresentada pela próxima colocada convocada, poderá ser apresentada com data contada a partir  de sua
convocação. 

10.5.4 - A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por
cópias autenticadas por tabelião de cartório ou por qualquer servidor da Comissão Permanente de Licitação – CPL -
SAÚDE,  no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do pregão ou quando convocada
conforme o item 10.5.2, da data de sua da convocação, para a Comissão Permanente de Licitação – CPL - SAÚDE
situada na Av. Jorge Teixeira nº 1146 – Bairro Nova Porto Velho - Porto Velho –RO, em envelope contendo em sua face
externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2016
PROCESSO Nº 08.00614-00/2015
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

10.5.5 - 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.

10.5.6 - Após a disputa de cada item, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complemen-
tar nº 123/06 e suas alterações pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, o sistema eletrônico possibili-
tará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as
ME’S e EPP’S.

10.5.7 - Não ocorrendo o empate previsto no subitem 10.5.5 deste Edital, com relação aos benefícios concedidos as
ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.5.8  - 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.

10.5.9 - Ocorrendo a situação a que se refere o item 10.5.8, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor;

10.5.10 - 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,
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contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer
de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão. 

10.5.11 - 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.

10.5.12 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, os licitantes serão declarados vencedores do
certame, sendo-lhes adjudicado o objeto.

10.5.13 - 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.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1 - O Proponente Vencedor deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação:

11.1.1 - 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:

11.1.2 - 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 IV deste Edital.

11.1.3  - 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 VI deste Edital.

11.1.4 - 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:

11.2. Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, 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 órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim,
documento em que identificados os seus administradores. 

11.3. 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 FAC);

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;
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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;

11.4. Qualificação técnica:

Deverá contratar com a Administração Pública, a empresa que apresentar os seguintes 

documentos que comprovem sua habilitação técnica:

11.4.1 - Licença da Vigilância Sanitária vigente na época do certame para o objeto deste;
11.4.2 -Licença de operação emitida pelo órgão do Meio Ambiente Municipal ou Estadual, conforme a jusrisprudência

da sua empresa; 

11.4.3 -  Alvará de funcionamento expedido por Órgão competente;

11.4.4 -  Comprovação de Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Responsáveis Técnicos junto ao respectivo
Conselho de Classe. 
11.4.5- Comprovação da existência no quadro da empresa de responsável Técnico pelas atividades da mesma. 

11.4.6 -  A comprovação a que se refere a alínea "d" poderá ser feita mediante Declaração formal de disponibilidade do

profissional, conforme preceitua o Art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93. 

 11.4.7-  ATESTADO  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA, fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,
comprovando  a  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível,  com  o  objeto  deste  Termo  de
Referência, com comprovação da execução do serviço (exemplos: nota fiscal, contrato de prestação de serviços).
11.4.7.1-  As empresas deverão  comprovar  o  serviço executado,  através de Nota fiscal,  contrato  de prestação de

serviço ou outro documento que vise a comprovação do serviço executado, devendo este ser devidamente autenticado

em cartório competente.

11.4.7.2- Entende-se por pertinente e compatível em características   o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou

soma de atestados, contemplem a parcela de maior relevância do serviço objeto desta licitação.

11.4.7.3-Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma

de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços dos atestados prestados no mesmo

período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas

no objeto deste termo, com pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quantitativo previsto no Termo de Referência.

11.4.7.4 - Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de

atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços dos atestados prestados no mesmo período),

comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto

deste termo, pelo período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência proposta.

11.4.7.5 - A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade Técnica quanto a características, quantidades

e prazos deverão ser avaliados individualmente de acordo com o previsto neste tópico, sendo desclassificado caso não

atenda ao mínimo previsto em qualquer dos subtópicos individuais.

11.5 - VISTORIA TÉCNICA
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11.5.1  A Vistoria Técnica  será  facultativa,  devendo ser realizada pelos interessados  para melhor subsidiar  suas

informações quando da elaboração de suas planilhas de custos, poderem qualquer dia útil nos locais da prestação dos

serviços, até o último dia útil que anteceder ao dia marcado para a abertura do Processo Licitatório (primeiro dia útil

anterior ao da abertura da licitação); 

11.5.2  O interessado (a) deverá comparecer na Direção da Unidade Hospitalar, horários: das 7:30h ás 13:30h, para

o devido agendamento de Visita.

11.5.3 As empresas participantes da licitação deverão apresentar  Declaração Expressa de que conhece e/ou

vistoriou o  local  onde serão realizados os serviços e  acata todas  as condições previstas no Edital  e

Anexos, principalmente quanto as instalações físicas, não sendo aceito qualquer questionamento futuro  referente a

dificuldades técnicas na realização dos serviços.

11.6 – Da Qualificação Econômica - Financeira

11.6.1. 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 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;

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

11.6.2.1. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED. A Autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo
SPED, dispensando a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934, conforme designa art. 1º do Decreto nº
8.683/2016.

11.6.2.2. 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;

11.6.2.3. 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;

11.6.3  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.

11.6.4 - 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:
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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

11.6.5 - 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.

11.6.6 - 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.

11.6.7 – Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (Falência e Concordata), expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida pelo órgão competente , com data de expedição limitada a 90(noventa)
dias;

11.6.7.1 – As certidões que não apresentarem prazo de validade serão consideradas o prazo máximo conforme o item
10.5.7 .

11.6.7.2 – As certidões que apresentarem prazo de validade superior estipulado no item 10.5.7 serão consideradas.

1.7. Disposições Gerais da Habilitação

11.7.1 -  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  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.

11.7.2 -  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. 

11.7.3 - 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;

11.7.4  - 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 Licitação – CPL – SAÚDE,
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.

11.7.5  -  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.
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11.7.6  -  Não serão  aceitos  protocolos  de  entrega de  solicitação de  documento  em substituição  aos  documentos
requeridos no presente Edital;

11.7.7 - 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.

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

11.7.9 - 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 a 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 ao Art. 43, § 1º, da Lei Complementar 123/2006
pela Lei Complementar Nº 147/ 2014);

11.7.10  -  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.

12. DA IMPUGNAÇÃO A ESTE EDITAL E DOS RECURSOS

12.1 - 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;

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

12.1.2  - 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;

12.2 - Declarados os vencedores, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sendo-lhes 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;

12.2.1- Declarado o vencedor, 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.

12.2.1.1 - 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  aos  licitantes
declarados vencedores; 

12.2.2 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

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

12.4 - 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;

12.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo 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;

12.6 - Os recursos e contra razões de recurso, bem como impugnação deste edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro
e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL - SAÚDE, localizada na sede da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUSA, cito à Av. 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:

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

12.7 – 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.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

13.1.3 - 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;

13.1.4  - 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.

13.1.5 - 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.

13.1.6 -  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.

13.1.7  - 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  a  vantagem.  Para  tanto,  os  interessados  deverão  entrar  em  contato  com  o
Departamento Administrativo – DA/SEMUSA, pelo telefone (69) 3901-2941.

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

13.1.9 - 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 itens do Instrumento Convocatório e registrados
na Ata de Registro de Preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

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

13.1.10 -  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.

13.1.11 - As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de classificação dos fornecedores constantes
na Ata.
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13.1.12 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n.
8.666/93.

13.1.13 - 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 fornecer os materiais por todo período de vigência da
Ata,  sem  requerer  reequilíbrio  dos  preços  fora  do  prazo  ou  condições  estabelecidos  no  Decreto  Municipal  nº
13.707/2014 art. 34, § 2º.

13.1.14 -  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.

13.1.15 -  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. 

13.1.16 - 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,

13.2. DO PREÇO REGISTRADO

13.2.1 - 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  35 e 36 do
Decreto nº 13.707/2014, sempre obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

13.2.2 - Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração do preço dos
materiais registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata.

13.3. DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

13.3.1 - 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 demais fornecedores registrados na Ata, não
tendo qualquer deles reduzido o preço do produto ao patamar compatível com o mercado, caberá ao órgão participante
providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular.

14. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

14.1 - 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:

14.2 - 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 produto 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;

14.3 - 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;

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

18



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

14.4 - 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;

14.5 - É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento 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;

14.6  -  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;

14.7  - Os preços resultantes de  reequilíbrio  econômico-financeiro  terão a validade vinculada ao prazo  regular  de
validade da Ata de Registro;

14.8 - 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;

14.9 - 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;

15. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

15.1 - É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas das constantes na Ata de
Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado;

16. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 - 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; 
V. estiver presentes razões de interesse público.

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

16.3  - 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;

16.4 - 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;

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

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1 -Além daquelas constantes no Termo de Referência, e aquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e
demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará:

17.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados. Empenhar os recursos
necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

17.3 - Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para o fiel cumprimento de suas
obrigações  e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma;
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17.4 - Acompanhar, atestar e efetuar o recebimento dos materiais correspondentes ao objeto deste instrumento, por
servidor ou Comissão de Recebimento dos Materiais, devidamente legalizado, conforme prevê o art. 73, da Lei n.º
8.666/93, bem como rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a empresa entregar fora das especificações do
Termo de Referência e seu (s) Anexo(s),  não eximindo a CONTRATADA de sua total  responsabilidade quanto ao
cumprimento de suas obrigações;

17.5 - Comunicar imediatamente à empresa CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição 
dos produtos;

17.6 - Efetuar o pagamento da empresa CONTRATADA em conformidade ao estabelecido neste Termo de Referência,
mediante conferência dos documentos: Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestados por servidor ou comissão encarre-
gado do recebimento e observado o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento;

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1  Além  daquelas determinadas no Termo de Referência, na Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos
legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a seguir: 

18.2 - Por ocasião do recebimento provisório ou definitivo, caso seja detectado que os materiais não atendem as
especificações dos objetos descritas neste Termo de Referência e seus Anexos, poderá a Administração rejeitá-lo,
integralmente ou em parte, obrigando-se a empresa contratada a providenciar a substituição dos Produtos não aceitos,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contados da data do recebimento da Notificação;

18.3  -  O presente  Termo  deste  instrumento  determina  ser  obrigatório  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou
substituir,  às suas expensas, no total  ou em parte, o objeto do certame em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados na sua fabricação, de acordo com o que determina o
artigo 69 da lei 8666/1993;

18.4 - Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos, e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário;

18.5 -  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes ao decreto nº
13.707/2014 do Município de Porto Velho, bem como,  as previstas no Termo de Referência e seus Anexos, são
obrigações da Contratada:

18.6  -  Entregar  os Materiais  solicitados  conforme  a  necessidade  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  em  nota  de
empenho em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do recebimento de cada nota de empenho.

18.7 - A futura contratada deverá comunicar a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

18.8 -  A futura contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes ou
empregados na execução do contrato;

18.9 - A Contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras e adicionais. En-
cargos fiscais e comerciais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados, resultantes da entrega
dos produtos solicitados;

18.10 - A futura contratada deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da en-
trega dos materiais solicitados;

18.11 - A CONTRATADA deverá comunicar a Divisão responsável pela solicitação dos produtos no prazo máximo de 10
(dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por es-
crito;

18.12 - A futura contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
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18.13 -  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição dos
produtos, objeto deste certame, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que
dispõe o art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014 em conformidade com o art. 65 da lei 8666/93;

18.14 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante
detentora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e
risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital;

18.15 - Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicilio Bancário – DDB identifican-
do 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).

18.16 -  Entregar produtos que atendam as normas do Ministério da Saúde/Vigilância Sanitária e demais legislações
vigentes, no que concerne a apresentação, inviolabilidade, embalagem, esterilização dos produtos quando indicado e
constar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em estrita observância aos
preceitos da Lei nº. 6.360/76 e de seu regimento, caso necessário;

18.17 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e/ou
acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro no Artigo 70 da Lei Nº 8.666/93;

18.18  - Do  Responsável  Técnico  –  As  embalagens  deverão  apresentar  o  nome do  Responsável  Técnico  pela
fabricação do item/produto,  com o respectivo número do Conselho Regional  de Classe.  O registro do profissional
deverá ser obrigatoriamente da unidade federal onde a fábrica está instalada;

18.19 - Emitir Nota Fiscal em duas vias deverá indicar o número: do Processo, da Nota de Empenho, o nome e número
do Banco,  Agência e número da  Conta-Corrente do Contratado onde será realizado o crédito  correspondente  ao
pagamento  do  objeto  deste  instrumento.  Em  favor  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho,  sob  o  CNPJ  nº.
05.903.125.0001-45, situada na Rua Dom Pedro II – S/N – Centro – CEP: 76.800-000 – Porto Velho/RO;

18.20-  A CONTRATADA não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o presente contrato, nem subcontratar
qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

18.21 - A empresa deverá obedecer na execução dos serviços às condições ofertadas na proposta de preço: prazo de
validade e a marca dos Materiais ofertado, fabricante, tipo de apresentação, quantidade por embalagem e procedência
do produto;

19- VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO:

19.1 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

19.1.1 –  O pretenso contrato ficará adstrito à entrega de todos os produtos nele previstos, limitado à vigência de
créditos orçamentários referentes ao exercício financeiro da sua assinatura, conforme prevê o Art. 57 Caput, da Lei
8.666/93;

19.1.2 -  O reequilíbrio  econômico-financeiro  de preço ou majoração deste instrumento de contrato será conforme
determina o disposto nos artigos 34, 35 e 36 do decreto municipal nº. 13.707/2014.

19.2. DO REAJUSTE

19.2.1 – O valor do pretenso contrato é irreajustável durante a sua vigência, nos termo da legislação vigente;

20. DO LOCAL, DO HORÁRIO, DO PRAZO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

20.1. DO LOCAL E HORÁRIO ONDE SERÃO EXECUTADO OS SERVIÇOS

Unidades com Horário de Atendimento 24 horas/plantão 12x36

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

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

21



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

01 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - 

Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, 
com Pinheiro Machado, Bairro Embratel

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

02 Maternidade Municipal Mãe Esperança Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, Nº 
2350 sub-esquina com Pinheiro 
Machado, Bairro: Embratel.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

03 Policlinica José Adelino da Silva Rua: Ari Macedo, nº 56 – Bairro: 
Ulisses Guimarães.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

04 Policlinica Ana Adelaide Rua: Padre Chiquinho, 1060 – Bairro 
Pedrinhas

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

05 UPA Zona Sul Rua Urtiga Vermelha, com Avenida 
Jatuarana, Cohab Floresta.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

06 UPA Zona Leste Avenida Mamoré, com Avenida Rio de 
Janeiro, Bairro: Tancredo Neves.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

07 UPA Jacy Paraná Br – 364 – Distrito de Jacy Paraná, 
Sentido Acre

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

08 SAMU - União Bandeirantes Distrito de União Bandeirantes, Br 364 
– Sentido Acre

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

LOTE 2
Unidades com horário de atendimento das 7:00hs as 18:00hs

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 Sede Complexo Administrativo Av. Governador Jorge Teixeira, nº 1146, 
Bairro: Nova Porto Velho

7:00hs as 18:00hs

02 Centro de Reabilitação e Fisioterapia Rua Padre Chiquinho, 1060, Pedrinhas, 
Porto Velho/RO

7:00hs as 18:00hs

03 Centro de Referência da Mulher Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, 
s/nº, Bairro Embratel.

7:00hs as 18:00hs

04 Centro de Especialidades Médicas Avenida Rio Madeira, com Av. 7 de 
Setembro, Bairro: Agenor de Carvalho.

7:00hs as 18:00hs

05 Departamento de Controle de Zoonoses Avenida Mamoré, s/nº, Bairro, 
Cascalheira.

7:00hs as 18:00hs

06 Farmácia Popular Zona Leste Avenida Mamoré, 3530, Bairro: 
Tancredo Neves, Porto Velho – Ro.

7:00hs as 18:00hs

07 U.S.F. Ernandes Índio Avenida: Mamoré c/ Vieira Caúla, 
Bairro T. Neves

7:00hs as 18:00hs

08 U.S.F. Mariana. Rua: Rosalina Gomes nº 9900, Bairro 
Mariana.

7:00hs as 18:00hs

09 U.S.F. Socialista. Rua Mané Garrincha, S/Nº, Bairro 
Socialista

7:00hs as 18:00hs

10 U.S.F. Aponiã Rua: Andrea nº. 5383, Bairro Aponiã 7:00hs as 18:00hs

11 U.B.S. Areal da Floresta Rua: da Lua s/n- Bairro Areal da 
Floresta.

7:00hs as 18:00hs

12 CAPS AD Avenida Guaporé, nº 3929, Bairro: 7:00hs as 18:00hs
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Agenor de Carvalho.

13 CAPS II Rua Equador, 2212, Nova Porto Velho. 7:00hs as 18:00hs

14 CAPS infanto juvenil Rua Tucunaré, 605, Bairro: Lagoa. 7:00hs as 18:00hs

15 U.S.F. Castanheira Rua Pau Ferro, s/nº Bairro Castanheira,
Porto Velho/RO

7:00hs as 18:00hs

16 U.S.F. Tres Marias Rua: Benedito Inocencio c/ Daniela, 
Bairro Tres Marias

7:00hs as 18:00hs

17 U.S.F. Flamboyant, Rua:  Talin, Bairro  Flamboyant. 7:00hs as 18:00hs

18 Pol. Hamilton Raulino Gondin Rua: José Amador dos Reis, s/n Bairro: 
T. Neves.

7:00hs as 18:00hs

19 U.S.F. Aliança Estrada da Penal, Aliança (Zona rural) 7:00hs as 18:00hs

LOTE 3
Unidades com horário de atendimento das 7:00hs as 18:00hs

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 Farmácia Popular Centro Avenida Dom Pedro II, esquina com Rua
Joaquim Nabuco, Centro

7:00hs as 18:00hs

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

7:00hs as 18:00hs

03 Pol. Manoel Amorim de Matos Rua Angico com Aroeira, nº 858, Bairro: 
Jardim Eldorado

7:00hs as 18:00hs

04 U.S.F. Osvaldo Piana Rua: Campos Sales, nº 184 – Bairro 
Areal

7:00hs as 18:00hs

05 U.S.F. Nova Floresta Rua: Jatuarana s/nº -Bairro: Nova 
Floresta

7:00hs as 18:00hs

06 U.S.F. Renato Medeiros Rua: Magno Assolino, s/nº- Bairro: 
Cidade do Lobo

7:00hs as 18:00hs

07 U.S.F. Vila Princesa Rua Francisco Fontinelli, nº 111- Sentido
Acre, Bairro Vila Princesa 

7:00hs as 18:00hs

08 U.S.F. Jacy Paraná Br – 364 – Distrito de Jacy Paraná, 
Sentido Acre

7:00hs as 18:00hs

09 U.S.F. Nova Mutum Distrito de Nova Mutum Paraná 7:00hs as 18:00hs

10 U.S.F. União Bandeirantes Distrito de União Bandeirantes, Br  364 
– Sentido Acre

7:00hs as 18:00hs

11 U.S.F. Abunã. Rua Barão do Rio Branco s/nº Br  364 – 
Sentido Acre, Distrito de Abunã.

7:00hs as 18:00hs

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

7:00hs as 18:00hs

13 U.S.F. Fortaleza do Abunã Distrito de Fortaleza do Abunã, Br-364 –
Sentido Acre

7:00hs as 18:00hs

14 U.S.F. Extrema Distrito de Extrema, Br-364 – Sentido 
Acre

7:00hs as 18:00hs

15 U.S.F. Nova Califórnia R. Itaporá, nº 407 Br – 364 Sentido Acre,
Distrito de Nova California

7:00hs as 18:00hs

16 U.S.F. Rio Pardo, Acentamento Rio Pardo, Zona Rural. 7:00hs as 18:00hs

17 U.S.F. Santa Rita Km 101- BR 364, Localidade Santa Rita 7:00hs as 18:00hs

18 U.S.F. Teotonio Rua 12, Lote 47, Vila Nova de Teotonio 7:00hs as 18:00hs
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LOTE 4
Unidades com horário de atendimento das 7:00hs as 18:00hs

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 U.S.F. Pedacinho de Chão Av. Pe. Angelo Cerri, nº 3420- Bairro: 
Pedacinho de Chão

7:00hs as 18:00hs

02 U.S.F. Ronaldo Aragão Estrada do Belmont s /nº - Bairro: 
Nacional

7:00hs as 18:00hs

03 U.S.F. São Sebastião Rua: Castro Alves nº 5899, Bairro São 
Sebastião

7:00hs as 18:00hs

04 U. Básica de Saúde Maurício Bustani Avenida Jorge Teixeira, nº 1899- Bairro
Liberdade

7:00hs as 18:00hs

05 U.S.F. Agenor de Carvalho Rua 10, s/n –Bairro Agenor de 
Carvalho.

7:00hs as 18:00hs

06 U.S.F. de São Carlos Baixo Madeira, R. Pe. Chiquinho, S/Nº 
Distrito de São Carlos

7:00hs as 18:00hs

07 U.S.F. Maria Nobre da Silva -Nazaré Baixo Madeira, Distrito de Nazaré 7:00hs as 18:00hs

08 U.S.F. Benjamim Silva – Calama Baixo Madeira, Distrito de Calama 7:00hs as 18:00hs

09 U.S.F. Demarcação Baixo Madeira, Próximo do Distrito de 
Calama

7:00hs as 18:00hs

10 U.S.F. Lago do Cuniã Baixo Madeira, Próximo do Distrito de 
Calama

7:00hs as 18:00hs

11 U.S.F. São Miguel Baixo Madeira, Próximo do Distrito de 
Cujubim Grande

7:00hs as 18:00hs

12 U.S.F. Vila Calderitas Vale do Jamary, Ramal do Jacú, s/nº 
Zona Rural Baixo Madeira

7:00hs as 18:00hs

13 U.S.F. Santo Antônio Estrada do Santo Antônio s/n, 
Localidade Santo Antonio

7:00hs as 18:00hs

14 U.S.F. Rio das Garças Br – 364 – Sentido Acre – Estrada do 
Rio das Garças

7:00hs as 18:00hs

15 U.S.F. Cujubim Grande Baixo Madeira, Distrito de Cujubim 
Grande.

8:00hs as 18:00hs

16 U.S.F. Linha 28 Estrada 28 de Novembro, Zona Rural. 8:00hs as 18:00hs

17 U.S.F. Novo Engenho Velho Estrada do Morrinho, Zona Rural 7:00hs as 18:00hs

18 U.S.F. Joana d'arc Acentamento Joana D'arc Zona Ruaral 7:00hs as 18:00hs

20.1.1 - Os serviços, objeto deste certame, deverão ser executados  no endereço do conforme quadro do item 20.1;

20.2 . PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

20.1.2 - O prazo para início dos serviços será de até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura contratual,

publicação e emissão da ordem de serviço.

21. DAS CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

21.1 DA CONTRATANTE:

21.1.1 – Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes, bem como, as
previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são obrigações da Detentora:
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21.1.2 - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro 
das normas estabelecidas neste contrato e em sua proposta;

21.1.3 -Exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, através da comissão, por meio de 
servidor especialmente designado para este fim, independentemente, do acompanhamento e controle exercidos 
diretamente pela CONTRATADA;

21.1.4 -Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em 
conformidade com o inciso I, do art. 73 da Lei nº 8.666/93;

21.1.5 -Notificar a CONTRATADA, quando for o caso, sobre a aplicação de eventuais sanções previstas em
Contrato;

21.1.6 -  Notificar,  por  escrito,  à  CONTRATADA toda  e qualquer  ocorrência  relacionada com a execução do
Contrato, tais como, eventuais imperfeições durante sua vigência afixando prazo para sua correção;

21.1.7 -Efetuar o pagamento à  CONTRATADA em conformidade com o estipulado no parágrafo segundo da
Cláusula Sexta deste Contrato;

21.1.8 - Coordenar a prestação dos serviços, mantendo controle sobre as requisições emitidas;

21.1.9 - Reclamar junto à CONTRATADA quando os serviços não se apresentarem satisfatório;

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

21.1.11-Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços  por  Fiscais  especialmente  designados,
anotando  em  registro  próprio,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e  encaminhando  os
apontamentos à autoridade competente para providências cabíveis;
21.1.12  -  Disponibilizar  local  para  a  para  guarda  dos  saneantes  domissanitários,  materiais,  equipamentos,
ferramentas e acessórios, bem como sala de repouso e administrativo;

21.1.13 -Tomar todas as medidas administrativas para pagamento dos serviços executados e somente pagar à
CONTRATADA, o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital;

21.1.14  -Receber  da  CONTRATADA  as  comunicações  registradas  na  “Ordem  de  Serviço”  devidamente
preenchida e assinada, encaminhando-os aos setores competentes para as providências cabíveis;

21.1.15  -Não  permitir  que  os  empregados  da  CONTRATADA,  realizem  horas  extras,  exceto  em  caso  de
comprovada necessidade de serviço, desde que observado limite da legislação trabalhista;

21.1.16 .Identificar os locais de geração de resíduos por Grupo, conforme simbologia a seguir:

Unidade Simbologia
Unidade que gera resíduos GRUPO A GA
Unidade que gera resíduo GRUPO B GB
Unidade que gera resíduo GRUPO C GC
Unidade que gera resíduo GRUPO D GD
Fluxo dos resíduos GRUPA A        (seta na cor vermelha)
Fluxo do resíduo GRUPO B        (seta na cor verde)
Fluxo do resíduo GRUPO C       (seta na cor amarela)
Fluxo do resíduo GRUPO D       (seta na cor preta)

21.1.17 - Elaborar e distribuir manuais de procedimentos para ocorrências relativas ao descarte de materiais
potencialmente poluidores, a serem observados tanto pelo gestor do contrato como pela CONTRATADA;
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21.1.18 -Não exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

21.1.19 - Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa da CONTRATADA;

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

21.1.21 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA, em
conformidade com o art. 36, § 8º da IN SLTI/MPOG Nº 02/2008;

21.1.22 - Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela CONTRATADA
e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar

21.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados. Empenhar os recursos
necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições editalícias e da Ata de Registro de Preços;

22. DAS CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

22.1 DA CONTRATADA:

22.1.1 – Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes, bem como, as
previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são obrigações da Detentora:

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

22.1.3. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos

portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em

suas carteiras de trabalho;

22.1.4. Manter disciplina nos locais dos serviços;

22.1.5. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, e provendo-os dos Equipamentos de

Proteção Individual – EPI’s;

22.1.6 - Fornecer os EPI’s aos seus funcionários conforme NR 06  aprovada pela Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho

de 1978:

22.1.7 -  Cabe ao empregador quanto ao EPI:

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

b) exigir seu uso;

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no

trabalho;

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
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22.1.8. Cabe ao empregado quanto ao EPI:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,

d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

22.1.9. Manter  sediado junto  à  Administração durante  os  turnos  de  trabalho,  equipe  profissional  capaz  de  tomar

decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

22.1.10. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de
uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem
ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;

22.1.11. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó,

enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma a não serem confundidos

com similares de propriedade da Administração;

22.1.12. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a

obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em

perfeita ordem, todas as dependências de acordo com objeto dos serviços;

22.1.13. Nomear encarregado/supervisor responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos

mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos

executantes  dos  serviços.  Este  encarregado/supervisor  terá  a  obrigação  de  reportarem-se,  quando  houver

necessidade,  ao  responsável  pelo  acompanhamento  dos  serviços  da  Administração  e  tomar  as  providências

pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

22.1.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas

pela Administração;

22.1.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados,

acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

22.1.16. Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  as  normas  de

segurança da Administração;

22.1.13.  Instruir  seus empregados  quanto às necessidades  de acatar  as orientações  da Contratante em especial

aquelas  emanadas  pela  Comissão  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  –  CCIH,  ou  equivalente  responsável  pela

unidade, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tal como

prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;

22.1.14. Registrar  e  controlar,  juntamente  com,  o  preposto  da  Administração,  diariamente,  a  assiduidade  e  a

pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências existentes;

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

27



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

22.1.15. Ficarão a cargo da CONTRATADA os custos de frete, impostos, taxas e etc., que venham a incidir sobre o

objeto deste Termo de Referência.

22.1.16. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando

a correta execução dos serviços;

22.1.17. Alguns serviços que serão informados pelas Unidades, deverão ser executados em horários que não interfiram

com o bom andamento da rotina de funcionamento da Administração;

22.1.18. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

22.1.19. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;

22.1.20. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

22.1.21. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;

22.1.22. Treinamento/capacitação  periódicos  dos  empregados  sobre  boas  práticas  de  redução  de

desperdícios/poluição conforme orientação da CCIH de cada Unidade;

22.1.23. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação;

22.1.24. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais

como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio

e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

22.1.25. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes

produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação

específica.

22.1.26  -   A contratante  deverá  encaminhar  os  pneumáticos  inservíveis,  aos  fabricantes  para  destinação  final,

ambientalmente adequada, tendo em vista que pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente

constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação atende a

Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999.

22.1.27- Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados, por meios próprios ou mediante fornecimento de

vale transporte, para a cobertura do trajeto residência trabalho e vice versa (inclusive quando da realização de serviço

extraordinário).

22.1.28 - Alocar os funcionários que irão desenvolver os serviços contratados somente após efetivo treinamento, com

avaliação do conteúdo programático, tais como: noções de fundamentos de higiene hospitalar, noções de infecção

hospitalar,  uso correto de EPI’s,  comportamento,  postura,  normas e  deveres,  rotina de trabalho  a ser  executado,

conhecimento dos princípios de limpeza, determinar o tempo de revezamento de servidores em setores fechados e

outros;
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22.1.29 - Indicar o profissional responsável técnico, devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a

execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade estabelecidas pela legislação vigente, ministrar

treinamentos, selecionar, escolher, adquirir e prover o uso adequado de EPI’s e produtos químicos;

22.1.30 -  No ato da seleção, os colaboradores que forem admitidos pela contratada, antes do início de atividades na

instituição  de saúde,  para a própria  prevenção e atendendo as exigências  e normativas da mesma,  deverão  ser

vacinados conforme com o Programa Nacional de Imunização - PNI. Fica impossibilitado de desenvolver as atividades

no local de trabalho o colaborador que não atender a essas exigências;

22.1.31- Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de fornecimento de benefícios e encargos;

22.1.32 -  Preservar e manter a CONTRATANTE sem ônus ou responsabilidades, de todas as reivindicações, queixas e

representações de quaisquer naturezas, referente aos serviços, responsabilizando-se expressamente pelos encargos

trabalhistas e previdenciários;

22.1.33  - Manter  o  quadro  necessário  de  funcionários  para  o  desenvolvimento  dos  serviços,  em  quantitativos

suficientes de acordo com a área a ser limpa;

22.1.34 - Manter um extra de no mínimo de 10 %(dez) por cento do quantitativo de profissionais de cada unidade, para

eventual  necessidade de substituições, casos de faltas,  atestados médicos e outros,  objetivando a manutenção e

continuidade da qualidade dos serviços prestados.

22.1.35 Apresentar, previamente, a relação dos empregados da CONTRATADA que serão colocados à disposição da

Unidade de saúde no cumprimento da prestação dos serviços no mínimo no último dia útil anterior ao início da semana,

ou seja, deverá apresentar a escala da semana seguinte sempre na sexta-feira da semana anterior até às 10h (dez)

horas, para conhecimento do setor administrativo da unidade, à referida escala deverá conter:

1. Nome do Funcionário;

2. Horário de Labor;

3. Período a que se refere à referida escala (dd/mm/aa);

4. Assinatura do Supervisor;

5. Assinatura de “Ciência” pela Unidade de Saúde.

6.

22.1.36 -   Responsabilizar-se por qualquer dano, avaria, depredação, causados nos estabelecimentos, causado por

seus  funcionários,  devendo  providenciar  de  imediato  o  conserto  das  avarias,  bem  como  em  se  tratando  de

equipamentos, máquinas, utensílios, mobiliários e material de consumo a ser disponibilizado, no caso os (Dispenser)

ou  quaisquer  outros  itens  pertencentes  à  Unidade,  em igual  marca,  cor,  discriminação,  potência,  referência  sem

qualquer ônus a administração pública, a não substituição dos itens avariados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas, estará sujeito a notificação formal, se o problema persistir por 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da

notificação, a CONTRATADA será penalizada com multa de 05% do valor dos serviços mensais;

22.1.37 -  Os locais, ora disponibilizados pela CONTRATANTE á CONTRATADA com a destinação da guarda de seus

pertences,  deverá  ser  equipado  pela  CONTRATADA,  sendo  que  esta  se  responsabilizará  pelas  adequações  e

mobiliários (armários, etc) necessários para a guarda de seus materiais de limpeza e pertences de seus funcionários.
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22.1.38 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

22.1.39 -  Os materiais de limpeza e germicidas em estoque devem estar regularizados junto à ANVISA e serem arma-

zenados em área ou local especificamente designado e identificado (RDC 44 de 17 de Agosto de 2009).

22.1.40 -  A CONTRATADA será responsável pelos seus funcionários devendo tomar todas as medidas quanto aos aci-

dentes de trabalho com sangue e outros fluidos e etc, potencialmente contaminados onde estes devem ser tratados

como casos de emergência médica, uma vez que as intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B ne-

cessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente, para a sua maior eficácia.

22.1.41 -  Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar, não será mantido nas dependências da execu-

ção dos serviços ou quaisquer outras instalações do Contratante;

22.1.42 - Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados não qualificados

ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

22.1.43 - Realizar, por meio de responsável técnico especialmente designado, treinamentos e reciclagens periódicas

aos empregados que estejam executando limpeza no hospital, conforme disposições contidas na NR32 - Segurança e

Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde;

22.1.44 -  Manter a disciplina entre os seus funcionários;

22.1.45 -  Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários diretamente envolvidos

na execução dos serviços;

22.1.46 -  A empresa vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se

fizerem na execução dos serviços, decorrentes de modificações de quantitativos ou especificações, até o limite de 25%

(Vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado.

22.1.47  -   Havendo  aumento,  criação  e  exclusão  de  áreas  de  limpeza,  conservação  e  arruamento,  serão  estes

comunicados, por escrito a CONTRATADA, com a juntada da documentação que comprove o mesmo, decorrendo daí

um ajuste  no instrumento  contratual.  Tão logo  seja  excluído ou  criado  o  local,  a  contratada deverá  comunicar  a

SEMUSA o nome dos funcionários excluídos, transferidos para outros locais, se for o caso ou admitidos.

22.1.48 -  A jornada individual semanal de cada funcionário deverá ser distribuída de acordo com a necessidade do 

setor respeitando as legislações pertinentes, e o que determina a Instrução Normativa nº. 3 de 15 de Outubro de 2009 

do MPOG;

22.1.49 -  Caso as áreas forem muito pequenas, ou seja, inferiores a produtividade/homem/dia, deverá ser implantado

o posto de trabalho conforme as legislações pertinentes;

22.1.50 - Pagar, se devido, a seus empregados o adicional de insalubridade e periculosidade em conformidade com a

Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho;
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22.1.51 - Pagar as verbas e obrigações trabalhistas, previdenciárias e convencionais a todos os seus funcionários

alocados no contrato, dentro dos prazos e condições previstas na Constituição da República de 1998, na Legislação

Trabalhista, previdenciária nos acordos e Convenções Coletivas aplicáveis se houver;

22.1.52. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CONSTANTES NA SÚMULA Nº. 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR

DO TRABALHO, INSTRUÇÃO NORMATIVA NºS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2009 DO MPOG, COM AS ALTE-

RAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS IN’S 03, 04, 05 E 7/2009, CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE DE CON-

DUTA-TAC Nº. 0405/2010 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

22.1.53. Em razão da súmula nº. 331 do Tribunal Superior do Trabalho para garantia do cumprimento das obrigações

trabalhistas advindas deste termo de referência, os valores  provisionados para pagamento das férias acrescido de 1/3

constitucional, 13º salário e rescisão contratual  poderão  ser  depositados  pela Administração  em  conta  vinculada

específica,  que somente  será  liberado  para  o  pagamento  direto  dessas  verbas  aos  trabalhadores,   em

conformidade  com  o  disposto  no  Anexo  VII  da  Instrução  Normativa  nº.  02/2009  do  MPOG,  com  as  alterações

introduzidas pelas IN’s 03, 04 e 05/2009, nas seguintes condições:  

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos; 

b) parcialmente, pelo valor correspondente as férias, aos 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados

vinculados ao contrato;  

c)  parcialmente,  pelo valor  correspondente  aos  13ºs salários proporcionais,  férias proporcionais  e à  indenização

compensatória,  porventura  devida  sobre  o  FGTS,  quando  da demissão de empregado vinculado ao contrato; 

d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; 

e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de

todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

      

22.1.54.  Estes faturamentos somente serão aceitos mediante apresentação dos comprovantes/recibos originais  de

pagamento acompanhados de cópia autenticada ou cópia simples que será autenticada por servidor.

22.1.55. Nos termos do inciso II do artigo 19 da Instrução Normativa nº. 02/2008, alterada pela Instrução Normativa

nº03 de 15/10/2009, IN 04 de 11/11/2009, IN 05 de 8/12/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a

Contratada autoriza a contratante a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da Contratada, observada

a legislação específica.

22.1.56. Nos termos do inciso IV do artigo 19 da Instrução Normativa nº. 02/2008, alterada pela Instrução Normativa

nº03 de 15/10/2009, IN 04 de 11/11/2009, IN 05 de 18/12/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a

Contratada autoriza a Contratante a fazer o desconto na nota fiscal e o pagamento direto dos salários e demais verbas

trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha  no  cumprimento  dessas  obrigações  por parte da Contratada,

até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

22.1.57. Os efeitos financeiros deste contrato iniciar-se-ão na data da Ordem de Início das Atividades.
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22.1.58. A SEMUSA irá verificar, quando da rescisão contratual, o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias

ou a comprovação de que os empregados serão realocados em  outra  atividade  de  prestação de  serviços,  sem  que

ocorra  a  interrupção  do contrato de trabalho;

a) até que a contratada comprove o disposto neste parágrafo, a Contratante deverá reter a garantia prestada.

 Em  caso  de  não  comprovação  pela  Contratada  do  pagamento  de  salários  dos  seus  empregados  e  encargos

trabalhistas, fica a Contratante autorizada a adotar as providências necessárias para garantir o efetivo cumprimento

das obrigações.

22.1.59. Os serviços deverão atender as normas da Vigilância Sanitária e demais legislações vigente;
22.1.60. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes no TERMO
DE REFERÊNCIA Anexo II deste Edital;

23.Das Condições de Recebimento do Objeto da Licitação

23.1. A prestação dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura do contrato. 23.2. Após o início das ativi-
dades os serviços não poderão sofrer interrupções.
23.3. Os serviços deverão ser prestados de acordo com o Termo de Referência.

24. DO PAGAMENTO

24..1 - Após o RECEBIMENTO dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal ou a Nota e a
Fatura devidamente certificada pela Comissão de compras e setor competente ou documento equivalente com registro
de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumprimento das disposições contidas na legislação vi-
gente;

24.2 - A SEMUSA efetuará o pagamento em moeda corrente nacional no prazo de 10 (dez) dias após a entrega dos
materiais, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura devidamente atestados por servidor ou comis-
são encarregada do recebimento e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento;

24.3 - Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação
da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

24.4 - Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente da contratada onde será realizado
o crédito correspondente ao pagamento do objeto desta aquisição;

24.5 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, àquela será devolvida ao(s)
contratada(s), pelo responsável da área Técnica 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 reapre-
sentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO;

24.6 - A empresa Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões que
possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

24.7 - É condição obrigatoriedade para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova
de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificado a certificação nos sítios
eletrônicos.

24.8 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para  tanto,  o  Município  fica  obrigado  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:
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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

25 - DA GARANTIA CONTRATUAL

25.1.Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10
(dez) dias, após assinatura do instrumento contratual a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Essa garantia poderá ser prestada em
uma das seguintes modalidades:

25.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

25.1.2.fiança bancária;

25.1.3. seguro garantia

25.1.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a
respectiva  reposição  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias
úteis contados da data em que for notificada pela SEMUSA.

25.3. A garantia somente será restituída à Contratada após o integral cumprimento das obrigações contratuais.

25.4.  Se a garantia a ser apresentada for em títulos da dívida pública, deverá ser emitida sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central  do Brasil  e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

25.5  -  A garantia  prestada  pela  licitante  será  liberada  ou  restituída  após  o  término  do  Contrato,  caso  não  haja
pendências, caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica, sendo
que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º, do Art. 56, da Lei n.º 8.666/93

25.6- A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);

25.7- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei
8.666/93;

25.8- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

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

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas à Administração;

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA;

25.9- O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE,
com o objetivo de apurara prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;

25.10-.  A garantia  será  considerada  extinta,  com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o
levantamento  da  importância  depositada  em  dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de  declaração  da
Administração, mediante termo circunstanciado de que a contratada cumpriu todas as  cláusulas do contrato;
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26- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Instrumento convocatório ou condições previstas no Termo
Referência (Anexo II) deste Termo, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002,  artigo 6º,
I,  da  lei  12.846/2013  e  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  n.º  8.666/93,  e  também aplicar-se-ão  as  seguintes  sanções
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

26.1.2 - Advertência;

26.2.1.3 - Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em caso de atraso até 2
(dois) dias para entregar o (s) material (ais) a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida, ou
descumprimento de qualquer obrigação assumida;

26.1.4 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de atraso superior a 2 (dois)
dias para o fornecimento dos produtos, a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida com base
no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);

26.1.5 - Multa de 10% (dez por  cento) do valor contratado,  no caso de recusa injustificada para a assinatura do
contrato;

26.1.6  -  Multa de  10% (dez por  cento)  por  cento do  valor  contratado,  no caso  de  inexecução total  do  contrato,
independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;

26.1.7 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da futura contratada dar causa à rescisão
do contrato;

26.1.8 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

26.1.9 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e  após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

26.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar
documentação exigida no ato convocatório, 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 à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no
ato convocatório e no futuro contrato e das demais cominações legais;

26.3  - As  multas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão  deduzidas  do  valor  líquido  do
faturamento da Contratada.  Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir  a multa, a Contratada será
convocada para complementação do valor homologado;

26.4 - As sanções administrativas previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

26.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado percentual de 2% (dois
por cento) quando a empresa contratada:

26.5.1 - Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;

26.5.2 - Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da fiscalização;

26.5.3 - Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

26.6. - Desatender às determinações da fiscalização;

26.7  - As  multas  poderão  ser  reiteradas  e  aplicadas  em  dobro,  sempre  que  se  repetir  o  motivo,  não  podendo
ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venha a ser
causado ao interesse público;

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

34



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

26.8 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pela
contratante à futura contratada, após o regular processo administrativo;

26.9 -  As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a
critério do Município;

26.10 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de recebimento da notificação.

27. DISPOSIÇÕES FINAIS

27.1 - Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer outros
documentos, ressalvado o disposto na Lei Complementar 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.

27.2 - 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;

27.3 - 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 sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico, via
internet, no endereço indicado neste Edital;

27.4  - 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;

27.5 - 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.

27.6 - 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, no horário das 08:00 às 14:00;

27.7 - 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.

27.8 - 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.

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

27.10 - 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;

27.11 –  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;

28. DO FORO

28.1 - 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,       de                de 2016.

CARLOS JACÓ AIRES CORRÊA JÚNIOR
Pregoeiro (a)
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ANEXO I 

Termo de Referência  nº 44/DA/2015

Registro de Preços Para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de

Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial.

(Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento do Lixo Grupo “D”).

TERMO DE REFERÊNCIA   Nº 44/2015

1.UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO.
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1.1 REQUISITANTE : Departamento Administrativo -DA.

OBJETO:

Registro de Preços Para Eventual e Futura Contratação de Empresa especializada para Prestação de

Serviços  de  Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,  Laboratorial  e  Ambulatorial  -  Higienização,  Conservação,

Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, com emprego de mão de obra

Qualificada e Habilitada , bem como fornecimento dos materiais necessários à execução dos Serviços para atender as

áreas  físicas  pertencentes  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Velho,  de  forma  contínua,  conforme

características e parâmetros técnicos e operacionais descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos, de

acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 

Item Descrição
Quantidade

de
Postos

Unidade

01

Prestação  de  Serviços  de  Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -  Higienização,  Conservação,
Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos
resíduos Grupo “D”, com emprego de mão de obra Qualificada e
Habilitada ,  bem como fornecimento dos materiais necessários à
execução dos Serviços para atender as áreas físicas pertencentes
a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua,
conforme  características  e  parâmetros  técnicos  e  operacionais
descritos neste TERMO, de acordo com as normas legais vigentes,
pelo período de 12(doze) meses. 

213 Servente 

02

Prestação  de  Serviços  de  Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -  Higienização,  Conservação,
Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos
resíduos Grupo “D”, com emprego de mão de obra Qualificada e
Habilitada ,  bem como fornecimento dos materiais necessários à
execução dos Serviços para atender as áreas físicas pertencentes
a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua,
conforme  características  e  parâmetros  técnicos  e  operacionais
descritos neste TERMO, de acordo com as normas legais vigentes,
pelo período de 12(doze) meses. 

07 Encarregado

2.1 DETALHAMENTO:

Discriminação das áreas da Secretária Municipal de Saúde em m² , para serem trabalhadas efetuando -se a Limpeza,

asseioe Conservação.

LOTE I
UNIDADES COM HORÁRIO DE ATENDIMENTO 24 HORAS

TIPOS DE ÁREAS EXTENSÃO DAS
ÁREAS (M²)

QUANTIDADE
ESTIMADA/SUGERIDA DE
SERVENTES POR TURNO

PRODUTIVIDADE POR
SERVENTE (M²)

UPA ZONA SUL

ÁREA INTERNA 1.063,00 1,77 600,5

ÁREA EXTERNA 675,02 0,56 1.205,3

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

308,00 0,93 331,1

TOTAL CONVERTIDO 2.046,02 3,27 625,6
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UPA ZONA LESTE

ÁREA INTERNA 1.063,00 1,77 600,5

ÁREA EXTERNA 888,15 0,74 1.200,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

308,00 0,93 331,1

TOTAL CONVERTIDO 2.259,15 3,45 654,8

MATERNIDADE MÃE
ESPERANÇA

ÁREA INTERNA 1.596,60 2,66 600,2

ÁREA EXTERNA 7.576,23 6,31 1.200,6

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

763,50 2,31 330,5

TOTAL CONVERTIDO 9.938,33 11,29 880,2

POLICLINICA JOSÉ
ADELINO DA SILVA

ÁREA INTERNA 756,02 1,26 600,0

ÁREA EXTERNA 3.595,79 2,99 1.202,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

163,33 0,49 333,3

TOTAL CONVERTIDO
4.515,14 4,75

950,5

UPA JACI PARANÁ

ÁREA INTERNA 768,29 1,28 600,0

ÁREA EXTERNA 2.809,05 2,34 1.200,4

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

281,23 0,85 330,8

TOTAL CONVERTIDO 3.858,57 4,47 863,2

POLICLINICA ANA
ADELAIDE

ÁREA INTERNA 765,14 1,28 597,7

ÁREA EXTERNA 3.227,25 2,69 1.199,7

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

211,55 0.64 330,5

TOTAL CONVERTIDO
4.203,94 4,61

911,9

SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO MÓVEL
DE URGENCIA-SAMU

ÁREA INTERNA 281,24 0,47 611,3

ÁREA EXTERNA 3.232,84 2,69 1.201,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

15,88 0,05 397,0

TOTAL CONVERTIDO
3.529,96 3,21

1.106,5

SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO MÓVEL

DE URGENCIA-SAMU DE
U. BANDEIRANTE

ÁREA INTERNA 281,24 0,47 611,3

ÁREA EXTERNA 3.232,84 2,69 1.201,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

15,88 0,05 397,0

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

38



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

TOTAL CONVERTIDO
3.529,96 3,21

1.106,5

TOTAL DAS ÁREAS

ÁREA INTERNA 6.576,53 10,96 600,0

ÁREA EXTERNA 25.237,17 21,03 1.200,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

2.067,37 6.26 330,2

TOTAL GERAL
CONVERTIDO 33.881,07 38,26 885,5

LOTE II

TIPOS DE ÁREAS EXTENSÃO DAS
ÁREAS (M²)

QUANTIDADE
ESTIMADA/SUGERIDA DE

SERVENTES

PRODUTIVIDADE POR
SERVENTE (M²)

CENTRO DE
ESPECIALIDADES

MEDICAS
ÁREA INTERNA 1.028,88 1,71 601,6

ÁREA EXTERNA 650,88 0,54 1.205,3

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

119,34 0,36 331,5

TOTAL CONVERTIDO 1.798,90 2,62 686,6

CAPS AD

ÁREA INTERNA 406,77 0,68 598,1

ÁREA EXTERNA 333,62 0,28 1.195,5

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

28,62 0,09 318,0

TOTAL CONVERTIDO 769,01 1,04 739,4

CAPS II TRES MARIAS

ÁREA INTERNA 234,04 0,39 600,1

ÁREA EXTERNA 586,45 0,49 1.196,8

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

13,72 0,04 343,0

TOTAL CONVERTIDO 834,21 0,92 906,7

CAPS INFANTIL

ÁREA INTERNA 464,74 0,77 603,5

ÁREA EXTERNA 3.357,29 2,80 1.199,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

11,84 0,04 296,0

TOTAL CONVERTIDO 3.833,87 3,61 1.062,0

CENTRO DE
REABILITAÇÃO
ÁREA INTERNA 1.019,83 1,70 599,9

ÁREA EXTERNA 993,34 0,83 1.196,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

0 0 0

TOTAL CONVERTIDO 2.013,17 2,53 795,7

CENTRO DE

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

39



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

REFERENCIA DA
MULHER

ÁREA INTERNA 1.440,15 2,40 600,0

ÁREA EXTERNA 5.792,36 4,83 1.199,2

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

10,00 0,03 333,3

TOTAL CONVERTIDO 7.242,51 7,26 997,5

DEPARTAMENTO DE
CONTROLE DE

ZOONOSES
ÁREA INTERNA 1.367,24 2,28 599,6

ÁREA EXTERNA 6.925,22 5,77 1.200,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

159,80 0,48 332,9

TOTAL CONVERTIDO 8.452,26 8,53 990,8

FARMÁCIA POPULAR
ZONA LESTE

ÁREA INTERNA 140,28 0,23 609,9

ÁREA EXTERNA 48,83 0,04 1.220,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

0 0 0

TOTAL CONVERTIDO 189,11 0,27 700,4

POL. HAMILTON GONDIN

ÁREA INTERNA 1.015,07 1,69 600,6

ÁREA EXTERNA 1.254,00 1.04 1.205,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

176,78 0,53 333,5

TOTAL CONVERTIDO 2.445,85 3,26 750,2

PREDIO SEDE DA
SEMUSA

ÁREA INTERNA 9.048,08 15,08 600,0

ÁREA EXTERNA 3.023,83 2,52 1.199,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

0 0 0

TOTAL CONVERTIDO 12.071,91 17,60 685,9

USF APONIÃ

ÁREA INTERNA 271,95 0,45 604,3

ÁREA EXTERNA 1.366,04 1,14 1.198,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

74,44 0,23 323,6

TOTAL CONVERTIDO 1.712,43 1,82 940,8

USF AREAL DA
FLORESTA

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 2.369,94 1,97 1.203,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 2.792,53 2,77 1.008,1

USF CASTANHEIRA
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ÁREA INTERNA
354,60 0,59

601,0

ÁREA EXTERNA
509,83 0,42

1.213,8

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21
323,7

TOTAL CONVERTIDO 932,42
1,22

764,2

U.S.F. ERNANDES INDIO

ÁREA INTERNA 380,07 0,63 603,2

ÁREA EXTERNA 611,11 0,51 1.198,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

59,29 0,18 329,3

TOTAL CONVERTIDO 1.050,47 1,32 795,8

USF FLAMBOYANT

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 3.114,47 2,60 1.197,8

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 3.537,06 3,39 1.043,3

U.S.F. MARIANA

ÁREA INTERNA 159,48 0,27 590,6

ÁREA EXTERNA 568,27 0,47 1.209,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

76,81 0,23 333,9

TOTAL CONVERTIDO 804,56 0,97 829,4

USF SOCIALISTA I, E II

ÁREA INTERNA 514,08 0,86 597,7

ÁREA EXTERNA 3.800,28 3,17 1.198,8

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

144,80 0,44 329,0

TOTAL CONVERTIDO 4.459,16 4,46 999,8

USF TRES MARIAS

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 2.482,14 2,07 1.199,1

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 2.904,73 2,87 1.012,1

TOTAL DAS ÁREAS

ÁREA INTERNA 18.908,86 31,51 600,0

ÁREA EXTERNA 37.787,90 31,49 1.199,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

1.147,40 3,48 329,7

TOTAL GERAL
CONVERTIDO 57.844,16 66,48

870,0

LOTE III
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TIPOS DE ÁREAS EXTENSÃO DAS
ÁREAS (M²)

QUANTIDADE
ESTIMADA/SUGERIDA DE

SERVENTES

PRODUTIVIDADE POR
SERVENTE (M²)
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FARMACIA POPULAR
CENTRO

ÁREA INTERNA 326,85 0,54 605,2

ÁREA EXTERNA 0,00 0,00 0

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

0,00 0,00 0

TOTAL CONVERTIDO 326,85 0,54 0

POL. MANOEL A. DE
MATOS

ÁREA INTERNA 641,32 1,07 599,3

ÁREA EXTERNA 506,02 0,42 1.204,8

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

101,11 0,31 326,16

TOTAL CONVERTIDO 1.248,45 1,80 693,5

POL. RAFAEL VAZ E
SILVA

ÁREA INTERNA 353,47 0,59 599,1

ÁREA EXTERNA 1.845,57 1,54 1.198,4

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

146,07 0,44 331,9

TOTAL CONVERTIDO 2.345,11 2,57 912,4

USF DE ABUNÃ

ÁREA INTERNA 141,85 0,24 591,0

ÁREA EXTERNA 234,33 0,20 1.171,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

69,63 0,21 331,5

TOTAL CONVERTIDO 445,81 0,64 696,5

USF ALIANÇA

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 480,62 0,40 1.201,5

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 588,39 0,61 964,5

USF DE EXTREMA

ÁREA INTERNA 219,03 0,37 591,9

ÁREA EXTERNA 923,49 0,77 1.199,3

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

74,30 0,23 323,0

TOTAL CONVERTIDO 1.216,82 1,36 894,7

USF DE FORT. DO
ABUNÃ

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 388,81 0,32 1.215,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 496,58 0,54 919,5

USF JACI PARANÁ

ÁREA INTERNA 125,21 0,21 596,2
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ÁREA EXTERNA 1.841,02 1,53 1.203,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

75,87 0,23 329,8

TOTAL CONVERTIDO 2.345,11 1,97 1.190,4

USF DE NOVA
CALIFORNIA

ÁREA INTERNA 142,99 0,24 595,7

ÁREA EXTERNA 3.326,12 2,77 1200,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

47,82 0,14 341,5

TOTAL CONVERTIDO 3.516,93 3,15 1.116,4

USF NOVA FLORESTA

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 1.081,95 0,90 1.202,1

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.504,54 1,70 885,0

USF NOVA MUTUM

ÁREA INTERNA 626,31 1,04 602,2

ÁREA EXTERNA 4.476,91 3,73 1.200,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 5.171,21 4,98 1.038,3

USF RIO PARDO

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 1.525,61 1,27 1.201,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.948,20 2,07 941,1

USF UNIÃO
BANDEIRANTES
ÁREA INTERNA

354,60 0,59
601,0

ÁREA EXTERNA
1.556,23 1,30

1.197,1

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21
323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.978,82
2,09

946,8

USF VISTA ALEGRE DO
ABUNÃ

ÁREA INTERNA 107,63 0,18 597,9

ÁREA EXTERNA 1.422,44 1,19 1.195,3

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

75,11 0,23 326,5

TOTAL CONVERTIDO 1.605,18 1,59 1.009,5

U.S.F. OSVALDO PIANA

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 1.131,96 0,94 1.204,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7
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TOTAL CONVERTIDO 1.554,55 1,74 893,4

USF RENATO MEDEIROS

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 1.342,46 1,12 1.198,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.765,05 1,92 919,2

USF SANTA RITA

ÁREA INTERNA 86,21 0,14 615,7

ÁREA EXTERNA 1.872,09 1,56 1.200,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

24,44 0,07 349,14

TOTAL CONVERTIDO 1.982,74 1,78 1.113,8

USF DO TEOTONIO

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 486,31 0,41 1.186,1

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 594,08 0,62 958,19

USF VILA PRINCESA

ÁREA INTERNA 56,61 0,09 629,0

ÁREA EXTERNA 541,32 0,45 1.202,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

26,55 0,08 331,8

TOTAL CONVERTIDO 624,48 0,63 515,0

TOTAL DAS ÁREAS

ÁREA INTERNA 4.847,83 8,08 599,9

ÁREA EXTERNA 24.983,26 20,82 1.199,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

1.124,80 3,41 329,8

TOTAL GERAL
CONVERTIDO 30.955,89 32,31 958,0

LOTE IV

TIPOS DE ÁREAS EXTENSÃO DAS
ÁREAS (M²)

QUANTIDADE
ESTIMADA/SUGERIDA DE

SERVENTES

PRODUTIVIDADE POR
SERVENTE (M²)

USF PEDACINHO DE
CHÃO

ÁREA INTERNA 182,31 0,30 607,7

ÁREA EXTERNA 591,41 0,49 1.206,9

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

72,88 0,22 331,2

TOTAL CONVERTIDO 846,60 1,02 830,0

USF JOANA D'ARC

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0
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ÁREA EXTERNA 1.525,61 1,27 1.201,2

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.948,20 2,07 941,1

USF LAGO DO CUNIÃ

ÁREA INTERNA 86,21 0,14 58,6

ÁREA EXTERNA 1.072,09 0,89 1.204,5

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

24,44 0,07 349,1

TOTAL CONVERTIDO 1.182,74 1,11 1.065,5

USF AGENOR DE
CARVALHO

ÁREA INTERNA 171,41 0,29 591,0

ÁREA EXTERNA 931,24 0,78 1.193,8

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

34,15 0,10 341,5

TOTAL CONVERTIDO 1.136,80 1,17 971,6

USF BENJAMIM SILVA-
CALAMA

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 785,61 0,65 1.208,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.208,20 1,45 833,24

USF DE CUJUBIM
GRANDE

ÁREA INTERNA 88,52 0,15 590,1

ÁREA EXTERNA 388,13 0,32 388,1

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

36,98 0,11 336,1

TOTAL CONVERTIDO 513,63 0,58 885,5

USF DE DEMARCAÇÃO

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 1.080,62 0,90 1.200,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 1.188,39 1,11 1.070,6

USF DE SANTO
ANTONIO

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 186,39 0,16 1.164,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 294,16 0,37 795,0

USF DE SÃO CARLOS

ÁREA INTERNA 131,42 0,22 597,3

ÁREA EXTERNA 644,59 0,54 1.193,6

ÁREA HOSPITALARES E 61,04 0,18 339,1
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ASSEMELHADAS

TOTAL CONVERTIDO 837,05 0,94 890,4

USF MAURICIO BUSTANI

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601.0

ÁREA EXTERNA 446,46 0,37 1.206,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 869,05 1,17 742,7

USF DE NAZARÉ

ÁREA INTERNA 219,04 0,37 592,0

ÁREA EXTERNA 477,63 0,40 1.194,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

66,24 0,20 331,2

TOTAL CONVERTIDO 762,91 0,96 794,6

USF NOVO ENGENHO
VELHO

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 480,63 0,40 1.201,5

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 588,40 0,61 964,5

USF RIO DAS GARÇAS

ÁREA INTERNA
82,45 0,14

588,9

ÁREA EXTERNA
480,62 0,40

1.201,5

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08
316,5

TOTAL CONVERTIDO 588,39
0,61

964,5

U.S.F. RONALDO
ARAGÃO

ÁREA INTERNA 368,08 0,61 603,4

ÁREA EXTERNA 1.048,58 0,87 1.205,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

129,67 0,39 332,4

TOTAL CONVERTIDO 1.546,33 1,88 822,5

USF DE SÃO MIGUEL

ÁREA INTERNA 80,96 0,36 224,8

ÁREA EXTERNA 676,92 0,56 1.208,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

26,81 0,08 335,1

TOTAL CONVERTIDO 784,69 0,78 1.006,0

U.S.F. SÃO SEBATIÃO

ÁREA INTERNA 659,85 1,10 599,8

ÁREA EXTERNA 530,89 0,44 1.206,5

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

26,52 0,08 331,5

TOTAL CONVERTIDO 1,217,26 1,62 751,6
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USF VILA CALDERITAS

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 1.080,62 0,90 1.200,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 1.188,39 1,11 1070,6

USF DA LINHA 28

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 680,62 0,57 1.194,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 788,39 0,78 1.010,7

TOTAL DAS ÁREAS

ÁREA INTERNA 3.546,30 5,91 600,32

ÁREA EXTERNA 13.108,66 10,92 1.200,42

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

834,62 2,53 329,88

TOTAL GERAL
CONVERTIDO 17.489,58 19,36 905,20

2.1.1 Os Serviços deverão ser prestados nos seguintes horários:

DOS LOCAIS ONDE DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Lote 1:

8No período de 24 horas/dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados, em turnos

de trabalho, conforme prevê a IN 03/2009 para as áreas Médico – Hospitalares; 

9 Nas áreas externas de segunda a sexta-feira das 07h00min às 19h00min; (conforme item 5)

Lotes 2, 3 e 4:
5. De segunda a sexta-feira das 07h00min às 18h00min; (Conforme Item 5)

2.1.2  A prestação dos serviços  consiste  na  remoção da sujidade e  do  mau odor  por  meios  físicos,  químicos ou

mecânicos,  de  forma  a  reduzir  a  população  microbiana  em ambientes  hospitalares,  laboratoriais  e  ambulatoriais

promovendo o bem estar dos pacientes, servidores e demais pessoas que transitam nesses ambientes.

2.1.3 Os serviços serão executados em superfícies tais como: pisos, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, vidraças,

janelas,  equipamentos,  instalações  sanitárias,  mobiliários,  inclusive  camas  quando  da  saída  dos  pacientes,

bebedouros, frigobar entre outras superfícies quando especificadas no Manual de limpeza e Desinfecção da Unidade 

2.2 - UNIFORMIZAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA: 

2.2.1  -A empresa  contratada  deverá  fornecer  gratuitamente  à  mão-de-obra  colocada  à  disposição  da  SEMUSA,

uniformes e  seus  complementos  (vedada  à  distribuição  de  uniformes usados),  que  deverão  ser  constituídos  das

seguintes peças:

2.2.1 Para o Auxiliar de limpeza e Supervisor de limpeza:

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

48



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

 Calça 

Jaleco 

Par de botas de borracha

Crachá de Identificação

2.2.2 Os Uniformes deverão ser confeccionados em tecido apropriado, na cor padrão da CONTRATADA, deverão nas

costas dos jalecos e guarda-pó constar o nome da empresa, e abaixo a frase: "A SERVIÇO DA SEMUSA”.

2.2.3 Os empregados da contratada deve se apresentar com uniforme completo, limpo e sem manchas.

2.2.4  Além  dos  uniformes,  a  empresa  contratada  deverá  fornecer  gratuitamente  aos  seus  funcionários  EPI’s

(Equipamento de Proteção Individual) adequados ao tipo de serviço a ser desempenhado por estes.  Determina a

Consolidação das Leis de Trabalhos – Capítulo V – Da segurança e da Medicina no Trabalho – Seção IV – Art. 166: A

empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual adequada ao

risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam

completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.

2.3 -METODOLOGIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

2.3.1   A  contratada  recolherá  os  resíduos  do  Grupo  “D”  conforme  classificado  nos  grupos  da  Resolução  nº.

306/ANVISA/2004, a seguir especificado:

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser

equiparados aos resíduos domiciliares;

papel  de  uso  sanitário  e  fralda,  absorventes  higiênicos,  peças  descartáveis  de  vestuário,  resto  alimentar  de

paciente,  material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises,  equipo de soro e outros similares não

classificados como A1;

Sobras de alimentos e do preparo de alimentos;

Resto alimentar de refeitório;

Resíduos provenientes das áreas administrativas;

Resíduos de varrição, flores, podas e jardins;

Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte freqüência:

ÁREAS INTERNAS – Pisos Frios

DIARIAMENTE, UMA VEZ: Limpeza concorrente ou diária:

a)  Remover,  com pano úmido,  o  pó  das mesas,  armários,  arquivos,  prateleiras,  persianas,  peitoris,  caixilhos das

janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;

b) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando ou varrendo o pó;

c) Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; Varrer passar pano úmido e polir os balcões e os

pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados; Varrer os pisos de cimento;

d) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário; Retirar o pó dos

telefones com flanela e produtos adequados; Limpar os elevadores com produtos adequados;

e) Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições;
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f) Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua destinação às associações e cooperativas

dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, procedida pela coleta

seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislação vigente; Limpar os corrimãos;

g) Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração; e

h) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

 

DIARIAMENTE, DUAS VEZES, Limpeza concorrente ou diária:

a) Efetuar a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitários desinfetante;

b) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas; e

c)  Retirar  o  lixo,  acondicionando-o  em  sacos  plásticos  de  cem  litros,  removendo-os  para  local  indicado  pela

Administração.

SEMANALMENTE, UMA VEZ:

a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; Limpar, com produto neutro, portas,

barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;

c) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;

d) Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; Limpar e polir todos os

metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;

e) Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente,

encerar e lustrar;

f) Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos

quadros em geral; e

g) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

SEMANALMENTE, DUAS VEZES:

a) Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool.

MENSALMENTE, UMA VEZ:

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;

b) Limpar forros, paredes e rodapés;

c) Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;

d) Limpar persianas com produtos adequados;

e) Remover manchas de paredes;

f) Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica,

correr, etc.); e

g) Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

ANUALMENTE, UMA VEZ:

a) Efetuar lavagem das áreas previstas em contrato; Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias.

ÁREAS EXTERNAS – Pisos pavimentados e/ou áreas verdes adjacentes às edificações:
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DIARIAMENTE, UMA VEZ:

a) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;

b) Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;

c) Varrer as áreas pavimentadas;

d) Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua destinação às associações e cooperativas

dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, procedida pela coleta

seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislação vigente.

e) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.

DIARIAMENTE, DUAS VEZES:

a) Retirar o lixo, duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local

indicado pela Administração.

SEMANALMENTE, UMA VEZ:

a) Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.);

b) Lavar com detergente, encerar e lustrar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;

c) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; e

d) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.

MENSALMENTE, UMA VEZ:

a) Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento; e

b) Efetuar a capina e roçada, retirar de todas as áreas externas plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores

que estejam impedindo a passagem de pessoas.

ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS

QUINZENALMENTE, UMA VEZ:

a) Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando produtos antiembaçantes.

SEMESTRALMENTE, UMA VEZ:

a) Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando

produtos antiembaçantes.

FACHADA ENVIDRAÇADAS

QUINZENALMENTE, UMA VEZ:

a) Limpar todas as fachadas envidraçadas, aplicando produtos adequados.

SEMESTRALMENTE, UMA VEZ:

a) Lavar todas as fachadas envidraçadas, aplicando produtos adequados.

ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMELHANTES - Limpeza terminal
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DIARIAMENTE, UMA VEZ:

a)  Remover,  com pano úmido,  o  pó  das mesas,  armários,  arquivos,  prateleiras,  persianas,  peitoris,  caixilhos das

janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;

b) Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; Varrer passar pano úmido e polir os balcões e os

pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;

c) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;

d) Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; Limpar os elevadores com produtos adequados;

e) Realizar a coleta dos resíduos hospitalares;

f) Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração; e

g) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.

DIARIAMENTE, DUAS VEZES:

a) Efetuar a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitários desinfetante;

b) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas; e

c)  Retirar  o  lixo,  acondicionando-o  em  sacos  plásticos  de  cem  litros,  removendo-os  para  local  indicado  pela

Administração.

SEMANALMENTE, UMA VEZ:

a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

b) Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; Limpar, com produto neutro, portas,

barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético;

c) Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;

d) Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; Limpar e polir todos os

metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;

e) Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente,

encerar e lustrar;

f) Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos

quadros em geral; e

g) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.

SEMANALMENTE, DUAS VEZES:

a) Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool.

MENSALMENTE, UMA VEZ:

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;

b) Limpar forros, paredes e rodapés;

c) Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;

d) Limpar persianas com produtos adequados;

e) Remover manchas de paredes;

f) Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica,

correr, etc.); e

g) Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.
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ANUALMENTE, UMA VEZ:

a) Efetuar lavagem das áreas previstas em contrato; Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias.

2.3.3.1 ACONDICIONAMENTO:

2.3.3.1.1 Devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana, utilizando-

se sacos  impermeáveis,  contidos em recipientes  e receber  identificação conforme o item 2.3.3.2  deste Termo de

Referência.

2.3.3.1.2 Os resíduos do grupo D devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a ruptura e

vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo

proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

2.3.3.1.3 Os  sacos  devem  estar  contidos  em  recipientes  de  material  lavável,  resistente  à  punctura,  ruptura  e

vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente

ao tombamento, a capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária do

resíduo.

2.3.3.1.4 Os cadáveres de animais podem ter acondicionamento e transporte diferenciados, de acordo com o porte do

animal,  desde que submetidos  à aprovação pelo órgão de limpeza urbana,  responsável  pela coleta,  transporte e

disposição final deste tipo de resíduo.

2.3.3.2 IDENTIFICAÇÃO:

2.3.3.2.1 Para os resíduos do Grupo D, destinados à reciclagem ou reutilização, a identificação deve ser feita nos

recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes,  usando código de cores e suas correspondentes nomeações,

baseadas na Resolução CONAMA nº. 275/2001, e símbolos de tipo de material reciclável:

I - Azul - PAPÉIS

II - Amarelo - METAIS

III - Verde - VIDROS

IV - Vermelho - PLÁSTICOS

V - Marrom - RESÍDUOS ORGÂNICOS

2.3.3.2.2 Para os demais resíduos do Grupo D deve ser utilizada a cor cinza nos recipientes.

2.3.3.2.3 Caso não exista processo de segregação para reciclagem, não existe exigência para a padronização de cor

destes recipientes.

2.3.3.2.4  São admissíveis  outras  formas de segregação,  acondicionamento  e  identificação dos recipientes  destes

resíduos para fins de reciclagem, de acordo com as características específicas das rotinas de cada serviço, devendo

estar contempladas no PGRSS da Unidade.

2.3.3.2.5 Os materiais/equipamentos para todo o processo de coleta, deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA

de acordo com as Legislações Vigentes e sem custo algum para CONTRATANTE.

2.3.3.3 TRATAMENTO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL:

2.3.3.3.1 Os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas servidas de estabelecimento de saúde devem ser

tratados antes do lançamento no corpo receptor ou na rede coletora de esgoto, sempre que não houver sistema de
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tratamento de esgoto coletivo atendendo a área onde está localizado o serviço, conforme definido na RDC ANVISA nº.

50/2002.

2.3.3.3.2 Os resíduos orgânicos,  flores, resíduos de podas de árvore e jardinagem, sobras de alimento e de pré-

preparo  desses  alimentos,  restos  alimentares  de  refeitórios  e  de  outros  que  não  tenham  mantido  contato  com

secreções, excreções ou outro fluido corpóreo, podem ser encaminhados ao processo de compostagem.

2.3.3.3.3 Os restos e sobras de alimentos citados no item 2.3.3.3.2 só podem ser utilizados para fins de ração animal,

se forem submetidos ao processo de tratamento que garanta a inocuidade do composto,  devidamente avaliado e

comprovado por órgão competente da Agricultura e de Vigilância Sanitária do Município, Estado ou do Distrito Federal.

2.3.3.3.4 A coleta interna será realizada sempre que houver necessidade ou de acordo com o  Manual de limpeza e

Desinfecção  da Unidade. Após a coleta interna os resíduos deverão ser direcionados ao armazenamento externo com

ambiente específico para o Grupo D, com capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do

sistema de limpeza urbana local.

2.3.3.3.5 A coleta  externa  e  destinação  final  dos  resíduos  do  Grupo  D  serão  realizadas  pelo  Órgão  Municipal

Competente. 

2.4-PRODUTIVIDADE MÍNIMA POR SERVENTE:

2.4.1 Nas condições usuais, serão adotados índices de produtividade por servente em jornada de oito horas diárias,

conforme previsto no Art. 44 da IN 03/2009, não inferiores a:

I – Áreas Internas:

a) Pisos acarpetados: 600 m²;

b) Pisos frios: 600 m²;

c) Laboratórios: 330 m²;

d) Almoxarifados/galpões: 1350 m²;

e) Oficinas: 1200 m²;

f) Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão: 800 m²;

II - Áreas Externas:

a) Pisos pavimentados adjacentes contíguos as edificações: 1200 m²;

b) Varrição de passeios e arruamentos: 6000 m²;

c) Pátios e áreas verdes com alta frequência: 1200 m²;

d) Pátios e áreas verdes com média frequência: 1200 m²;

e) Pátios e áreas verdes com baixa: 1200 m²;

f) Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com freqüência diária: 100.000 m²;

III - Esquadrias externas:

a) face externa com exposição a situação de risco: 110 m²;

b) face externa sem exposição a situação de risco: 220 m²;

c) face interna 220 m²;
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2.4.1.1 Para as áreas hospitalares serão utilizadas índices com base nas produtividades por servente, estabelecidas

pelo Governo do Estado de São Paulo em seu Caderno Técnico de Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar, por

já possuir estudo técnico, conforme recomendado pelo TCE – RO em sua decisão n° 143/2012.

IV - Áreas hospitalares e assemelhadas: 

CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS/ AMBIENTES
Produtividade por tipo de área (m²)

Critica Semicrítica Não critica
Áreas operacionais hospitalares 350 450 550
Áreas de circulação 500 650 800
Áreas operacionais hospitalares – Período noturno 700 900 -
Áreas de circulação – Período noturno 1.000 1.300 -

2.4.2 Nos casos dispostos, será adotada a relação de um encarregado para cada trinta serventes, ou fração, podendo

ser reduzida a critério da autoridade competente.

2.4.3 Considerar-se-á área externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel.

2.4.4 Considerar-se-á a limpeza de fachadas envidraçadas, externamente, somente para aquelas cujo acesso para

limpeza  exija  equipamento  especial,  cabendo  ao  dirigente  do  órgão/entidade  decidir  quanto  à  oportunidade  e

conveniência.

2.4.5 As áreas hospitalares serão divididas em administrativas e médico-hospitalares, devendo as últimas reportarem-

se  aos  ambientes  cirúrgicos,  enfermarias,  ambulatórios,  laboratórios,  farmácias  e  outros  que  requeiram assepsia

similar, para execução dos serviços de limpeza e conservação.

2.4.6 As  produtividades  de  referência  poderão  ser  alteradas  por  meio  de  Portaria  da  Secretaria  de  Logística  e

Tecnologia da Informação.

2.4.7 Nos casos em que a Área Física a ser contratada for menor que a estabelecida para a produtividade mínima de

referência estabelecida, esta poderá ser considerada para efeito da contratação.

18.1 DAS ESPECIFICAÇÕES DAS ÁREAS:

Para efeito destas especificações, devem ser consideradas algumas definições importantes:

2.5.1 ÁREAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE:

De acordo com RDC 50/02 – ANVISA, e as Legislações Brasileiras vigentes, IN 03 DE 15 DE OUTUBRO

DE 2009 e ainda IN 02 DE 30 DE ABRIL DE 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de

Logística e Tecnologia da Informação, temos uma classificação de zoneamento das unidades e ambientes funcionais,

segundo sua sensibilidade a risco de transmissão de infecção. As delimitações das áreas das Unidades de Saúde,

contempladas por este termo de referência estão de acordo com a Instrução Normativa 03 DE 15 DE OUTUBRO DE

2009, acima especificada e conforme seu Art. 44 § 4º As áreas hospitalares serão divididas em administrativas e

médico hospitalares, devendo as últimas reportar-se aos ambientes, cirúrgicos enfermarias, ambulatórios, laboratórios,

farmácias e outros que requeiram assepsia similar, para a execução dos serviços:

a) Áreas Administrativas;
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b) Áreas Médico Hospitalares.

2.5.1.1 Áreas Administrativas: são todas as demais áreas em estabelecimentos assistenciais de saúde destinadas ao

atendimento de atividades burocráticas e de apoio.

2.5.1.2Áreas Médico Hospitalares:  são áreas que oferecem maiores riscos de transmissão de infecção, ou seja,

áreas que realizam procedimentos de riscos com ou sem pacientes.

2.5.1.3 A definição  das  áreas  de  serviços  de  saúde  também pode  ser  definidas  segundo  o  risco  potencial  para

transmissão de infecções, além de nortear o supervisor ou encarregado do serviço de limpeza na divisão de atividades,

dimensionamento de equipamentos, profissionais e materiais. São classificadas em áreas críticas, semi-críticas e não

críticas:

2.5.1.3.1 Áreas Críticas: são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam

procedimentos de risco,  com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. São exemplos

desse tipo de área: Centro Cirúrgico(CC), Centro Obstétrico (CO), Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de

Diálise, Laboratório de Análises Clínicas, Banco de Sangue, Setor de Hemodinâmica, Unidade de Transplante, Unidade

de Queimados, Unidades de Isolamento, Berçário de Alto Risco, Central de Material e Esterilização(CME), Lactário,

Serviço de Nutrição e Dietética (SND), Farmácia e Área suja da Lavanderia.

2.5.1.3.2 Áreas Semi-Críticas:  são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de

baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. São exemplos desse tipo de área: enfermarias e apartamentos,

ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador e corredores.

2.5.1.3.3 Áreas Não Críticas: são todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não

ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco. São exemplos desse tipo de área: vestiário,

copa, áreas administrativas, almoxarifados, secretaria, sala de costura.

2.5.1.4  Áreas Externas:  São todas as áreas das unidades hospitalares situadas externamente às edificações das

áreas hospitalares com ou sem edificações, tais como: estacionamentos internos e externos, pátios, calçadas alem

muro com limite a via pública, envolvendo nesta área a calçada externa ao muro da unidade ate a via pública.

2.5.1.5 Esquadrias Internas, Externas e Vidraças: São aquelas localizadas interna e externamente na edificação e

vidraças nas fachadas externas.

2.5.2 - OS TIPOS DE LIMPEZA:

2.5.2.1  Limpeza  concorrente:  Procedimento  de  limpeza  realizado  diariamente/sempre  que  necessário  com  a

finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo diário, por exemplo, sabonete líquido, papel

higiênico, papel toalha e outros alem de recolher os resíduos de classificação “D’’. Nesse procedimento estão incluídas

a limpeza de todas as superfícies horizontais, de mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas e a limpeza do piso e

instalações sanitárias.

2.5.2.2  Limpeza  Terminal:  Trata-se  de  uma limpeza  mais  completa  incluindo  todas  as  superfícies  horizontais  e

verticais, internas e externas. E realizada na unidade do paciente após alta hospitalar, transferências, óbitos ou nas

internações de longa duração. 

2.6 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.6.1 Implantar de forma adequada e, em conjunto com o gestor de contratos, a planificação, execução e supervisão

permanente dos serviços, garantindo suporte para atender as eventuais necessidades para manutenção de limpeza

das áreas requeridas;
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2.6.2 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos,  materiais,

utensílios  e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,  com observância as boas técnicas,

normas e legislação vigente e em quantidades necessárias à boa execução dos serviços;

2.6.3 Prestar os serviços de acordo com a necessidade, observando a peculiaridade da unidade de saúde, conforme

tabela de horários apresentados no ITEM 5.

2.6.4 Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE referente a qualquer anormalidade que verificar na execução

dos serviços;

2.6.5 Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender  prontamente às reclamações de seus serviços,

sanando-as no menor tempo possível;

2.6.6 Executar  os  serviços  em  horários  que  não  interfiram  no  bom  andamento  da  rotina  de  funcionamento  da

Contratante;

2.6.7 Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de

qualquer ônus à CONTRATANTE, para que não haja interrupção dos serviços prestados;

2.6.8 Fornecer e Distribuir nos sanitários e lavabos papel higiênico, sabonetes e papel toalha, e dispensadores

específicos em quantidade suficiente para garantir as necessidades da Unidade de Saúde;

2.6.9 Permitir e colaborar com a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados da Contratante, que

emitirão relatório sobre a qualidade dos serviços prestados mensalmente, indicando os cálculos para obtenção dos

valores a serem faturados;

2.6.10 Disponibilizar os dispensadores para    sabonete líquido, álcool gel,  papel  toalha   e papel higiênico   de

material  plástico em ABS de alta  resistência  e durabilidade em todos  os banheiros,  lavabos  e pias usadas  para

lavagem de mãos de profissionais de saúde, pacientes e visitantes.

2.6.11 O acondicionamento dos domissanitários deverá ser em prateleiras, não podendo os mesmos permanecer em

contato direto com o piso. 

2.6.12 Responsabilizar-se  junto  aos  órgãos  competentes  (SEMA,  SEDAM)  para  a  realização  dos  serviços  de

manutenção de área externa que requeira serviços de poda de árvores e afins, de acordo com a legislação vigente,

responsabilizar-se  ainda  pela  coleta  e  destinação  final  dos  entulhos  gerados  pela  prestação  destes  serviços  de

manutenção  externa,  como  galhos,  troncos  de  árvores,  folhas,  etc.,  não  podendo  em  hipótese  alguma  serem

disponibilizados tanto para a coleta pública como para a coleta pela empresa terceirizada nos serviços de coleta de lixo

hospitalar.

2.6.13 Deverão também ser atendidos alguns princípios básicos para limpeza e desinfecção de superfícies:

2.6.13.1 O uso do Equipamento de proteção individual (EPI) deve ser apropriado para a atividade a ser exercida;

2.6.1.3.2 Nunca varrer as superfícies a seco, pois esses atos favorecem a dispersão de microrganismos que são

veiculados as partículas de pó. Utilizar a varredura úmida que pode ser utilizada com Mops ou rodo e panos de limpeza

de pisos.

2.6.13.3 O Uso de desinfetantes deve ficar reservados apenas para as superfícies que contenham matéria orgânica ou

conforme orientação da SEMUSA.

2.6.13.4 Todos os produtos saneantes utilizados devem estar devidamente notificados/registrados na ANVISA.

2.6.13.5 O profissional de limpeza deverá se certificar se os produtos de higiene como sabonete e papel toalha e outros

são suficientes para atender as necessidades do setor.

2.6.13.6 Os panos de limpeza de piso e de mobília devem ser  preferencialmente encaminhados a lavanderia  ou

lavados manualmente no expurgo conforme Manual de Limpeza da ANVISA.

2.6.13.7 Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal enquanto se procede a

limpeza do outro lado. Utilizar placas sinalizadoras e manter os materiais organizados a fim de evitar acidentes.
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2.6.13.8 A freqüência de limpeza das superfícies será estabelecida para cada tipo de serviço de acordo com a rotina de

limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos prevista no ANEXO VIII.

2.6.13.9 A limpeza de paredes/ divisórias, corredores, pisos, tetos, janelas, portas/ visores deve ser feita com água e

detergente, a menos que haja respingo ou deposição de matéria orgânica;

2.6.13.10 Havendo presença de matéria orgânica (como por exemplo: descarga de excreta, secreção ou exsudação de

material orgânico), deverá ser realizada, primeiramente, a desinfecção 

da superfície afetada e, em seguida, a limpeza;

2.6.13.11 Usar técnica de dois baldes, sendo um com água e solução detergente/ desinfetante, e outro com água para

o enxágue;

2.6.13.12 Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (mops, esfregões, panos de limpeza, escovas, baldes,

etc.) nas salas de utilidades indicadas pela unidade Contratante, diariamente, ou sempre que utilizados em locais con-

taminados;

 2. 7 DOS PRODUTOS UTILIZADOS:

2.7.1  Fornecer  todos  os  produtos  necessários  e  suficientes  para  a  execução  dos  serviços;  em  quantitativos  e

qualitativos conforme ANEXO V e de acordo com as legislações atuais;

2.7.2  Apresentar à Contratante através do Setor de Fiscalização de cada Unidade de Saúde: 

- Autorização de funcionamento da empresa – AFE (fabricante dos produtos a serem utilizados);

- Notificação/ Registro dos Produtos a serem utilizados.

2.7.3  Apresentar  ao CONTRATANTE,  sempre que solicitado,  a  composição química dos  produtos,  para análise  e

precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da CONTRATADA, ou

com terceiros;

2.7.4 Os produtos utilizados deverão ser devidamente notificados/registrados pela ANVISA e devem previamente ser

aprovados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e autorização do gestor/fiscal da CONTRATANTE; 

2.7.5  Observar  conduta  adequada  na  utilização  dos  produtos  e  materiais  destinados  à  prestação  dos  serviços,

objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

2.7.6 Os produtos de limpeza e higienização devem ser apresentados à Unidade prontos para uso não podendo passar

por  procedimentos  de  manipulação/diluição,  excetuando-se  aqueles  que  necessitarem  dos  procedimentos  de

manipulação/diluição devendo ser previamente aprovados pela SEMUSA.

2.7.7 Os produtos de limpeza que necessitarem de diluição no ato da execução dos serviços deverão ser realizados

pelo profissional técnico responsável, devidamente habilitado no conselho de classe, obedecendo as Normativas de

Boas  Práticas  de  Manipulação,  devendo  identificar  o  produto  diluído  seguindo  as  normativas  de  identificação  e

rotulagem, em local visível. 

2.7.7.1 Rotulagem

Informações obrigatórias nos produtos saneantes:

• Nome e/ou marca do produto,

• Categoria do produto,
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• Destinação de uso (quando para uso Institucional ou Profissional),

• Finalidade e modo de usar,

• Composição,

• Data de fabricação, validade e lote do produto,

• Dados do fabricante ou importador,

• Frases obrigatórias e de advertência,

• Nº do registro (somente para produtos registrados),

• Nº da Autorização de Funcionamento da Empresa (obrigatório para produtos Notificados),

• Nome e inscrição no Conselho de Classe do Responsável Técnico.

Na rotulagem deverão constar os dados e os devidos registros bem como os dados do bioquímico responsável

da fabricante do produto.

2.7.7.2 Observação sobre a Rotulagem

Os  produtos  importados  deverão  ter  acrescidos  nas  embalagens  ou  rótulos  esclarecimentos  em

português quanto à:

• Composição,

• Indicação,

• Modo de usar,

• Contra-indicação (quando for o caso),

•  E advertências.

• Os  dizeres  de  rotulagem  de  produtos  importados  no  âmbito  do  MERCOSUL deverão  ter  seus  rótulos

impressos em português, podendo estar escritos simultaneamente no idioma espanhol.

2.7.8 Conceitos Técnicos de pela ANVISA;

2.7.8.1 SANEANTES  –  Substâncias  ou  preparações  destinadas  à  higienização,  desinfecção  ou  desinfestação

domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água, compreendendo:

2.7.8.2 DETERGENTES E SEUS CONGÊNERES - são as substâncias que apresentam como finalidade a limpeza e

conservação  de  superfícies  inanimadas,  como  por  exemplo:  Detergentes;  Alvejantes;  Amaciante  de  Tecidos;

Antiferruginosos;  Ceras;  Desincrustantes Ácidos e Alcalinos;  Limpa Móveis,  Plásticos,  Pneus, Vidros;  Polidores de

Sapato, Superfícies Metálicas; Removedores; Sabões; Saponáceos e outros. 

Requisitos para os Produtos Saneantes:

Produtos formulados com substâncias que não apresentem efeitos comprovadamente mutagênicos, teratogênicos ou

carcinogênicos em mamíferos.

Produtos com DL 50 oral para ratos, superiores a 2000 mg/Kg de peso corpóreo para produtos líquidos e 500 mg/Kg de

peso corpóreo para produtos sólidos. Será admitido o método de cálculo estabelecido pela OMS.

 Classificação Quanto à Finalidade de Emprego
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Para limpeza geral e afins;

Com ação antimicrobiana;

Biológicos a base de microorganismos;

Produtos desinfetantes

2.7.8.3  ALVEJANTES - qualquer substância com ação química, oxidante ou redutora, que exerce ação branqueadora.

2.7.8.4 DESINFETANTES - são formulações que têm na sua composição substâncias microbicidas e apresentam efeito

letal para microrganismos não esporulados. São eles: De uso geral, Para Indústrias Alimentícias, Para Piscinas, Para

Lactários, Hospitalares para superfícies fixas e Hospitalares para artigos semi-críticos.

2.7.8.5 DESODORIZANTES - são formulações que têm na sua composição substâncias microbioestáticas, capazes de

controlar  os  odores  desagradáveis  advindos  do  metabolismo  microrgânico.  Não  apresentam  efeito  letal  sobre

microrganismos, mas inibem o seu crescimento e multiplicação. São eles: Desodorizante Ambiental, Para aparelhos

sanitários e outros.

2.7.8.6 ESTERILIZANTES - são formulações que têm na sua composição substâncias microbicidas e apresentam

efeito letal para microrganismos esporulados e não esporulados.

2.7.8.7 ÁGUA SANITÁRIA - soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre

2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de 6 meses). Produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou

cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. Pode ter ação como alvejante e de

desinfetante de uso geral. 

2.7.9 Quanto ao Local, à Aplicação e/ou Restrições de Uso (RDC 184/01).

Uso Domiciliar;

Uso Institucional;

Uso Profissional;

Restrito aos Hospitais.

2.7.10 Limites Quantitativos(RDC 184/01).

Domiciliar: até 5 Kg ou L;

Institucional: de 1 a 20 Kg;

Restrito aos Hospitais: de 1 a 20 Kg ou L;

Profissional: de 5 a 200 Kg ou L.

2.7.11 Produtos de Risco I (RDC 184/01).

Produtos cujo valor de pH, em solução aquosa a 1% p/p à temperatura de 25ºC, seja maior que 2 ou

menor que 11,5; excetuando-se os produtos classificados como Risco II.

Produtos de Risco I devem ser NOTIFICADOS.

2.7.12 Produtos de Risco II (RDC 184/01).

Compreendem os saneantes domissanitários e afins que sejam:

Cáusticos,
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Corrosivos,

Os produtos cujo o valor de pH em solução à 1% p/p à temperatura de 25ºC, seja igual ou menor que 2 ou maior ou

igual a 11,5;

Aqueles com atividade antimicrobiana,

Os desinfestantes,

Os produtos biológicos à base de microorganismos

E os produtos com alto poder oxidante ou redutor.

Os produtos de Risco II devem atender ao disposto em legislação específica e devem ser REGISTRADOS.

2.7.13 Saneantes de importância Hospitalar

Produtos de limpeza e afins (RDC 40/08).

Água Sanitária e Alvejantes à base de cloro (Portaria 89/94 e RDC 40/08).

Desinfetantes*

Uso geral;

Hospitalares para superfícies fixas;

Hospitalares para artigos semi-críticos.

Esterilizantes* (para artigos críticos).

2.7.14  Detergentes e afins (RDC 40/08)

Detergentes, Limpadores, Removedores, Sabões, Amaciantes, Alvejantes, entre outros.

2.7.15 Portaria Nº 89/94 e RDC 40/08.

2.7.15.1 Água Sanitária:

18. Solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 e 2,5% p/p durante o

prazo de validade (máximo de seis meses). 

19. O produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou

cálcio como estabilizante.

20. Não é permitida na formulação a adição de substâncias corantes, detergentes e aromatizantes.

21. Produto categorizado como Desinfetante de uso Geral.

2.7.15.2 Alvejante a base de cloro:

Solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 e 2,5% p/p durante o prazo

de validade (máximo de seis meses). 

O produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio

como estabilizante.

É permitida na formulação a adição de substâncias corantes, detergentes e aromatizantes.

Não deve ser usado para desinfecção de ambientes e aromatizantes.

Produto categorizado como Alvejante de uso Geral. 

2.7.16 Portaria nº 15/88 e RDC 14/07 
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b) Produtos com ação antimicrobiana:

Destinados ao uso em objetos, sobre superfícies inanimadas, no lar, nas industrias, nos hospitais e estabelecimentos

públicos ou privados.

c) Desinfetante:

Formulação que têm na sua composição substâncias microbicidas e apresentem efeito letal para microorganismos não

esporulados.

d) Esterelizante:

Formulação que têm na sua composição substâncias microbicidas e apresentem efeito letal para microorganismos

esporulados.

e) Desodorizante ( RDC 14/07)

Produto  que  tem  em  sua  composição  substância  com  atividade  antimicrobiana  capaz  de  controlar  odores

desagradáveis.   

2.7.16.1Classificação / Eficácia- Os microrganismos empregados para avaliação da atividade antimicrobiana: (RDC

14/07) 

CLASSIFICAÇÃO MICRORGANISMOS 

1.Desodorizantes Staphylococcus aureus 

Salmonella choleraesuis 

2. Sanitizantes 

2.1 Uso geral Staphylococcus aureus e 

Salmonella choleraesuis 

18 Desinfetantes 

3.1 Uso geral Staphylococcus aureus e 

Salmonella choleraesuis 

3.2 Hospitalar para superfície fixa e artigo não crítico Staphylococcus aureus, 

Salmonella choleraesuis e 

Pseudomonas aeruginosa 

3.4 Uso específico 

3.4.1 Desinfetante para lactários Staphylococcus aureus, 

Salmonella choleraesuis e 

Eschericia coli 

3.4.2 Desinfetante/sanitizante para roupas hospitala-

res 

Staphylococcus aureus,

 Salmonella choleraesuis e 

Pseudomonas aeruginosa 

3.4.3 Outros De acordo com a finalidade proposta, obedecendo os microrganis-

mos preconizados nas metodologias específicas
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2.8  RELAÇÃO  DOS  EQUIPAMENTOS  E  UTENSÍLIOS  A SEREM  UTILIZADOS  NA EXECUÇÃO  DOS

SERVIÇOS:

2.8.1  A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, em conformidade com a 
IN 1/2010 SLTI-MPOG, com relação ao uso dos produtos de limpeza e conservação, obedecendo às classificações e 
especificações determinadas pela ANVISA;

2.8.2 Os produtos deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material atóxico, biodegradável, conforme ABNT 
NBR 15448-1 e 15448-2;

2.8.3 Os equipamentos e  utensílios  utilizados na execução dos serviços de Higienização e Limpeza deverão  ser

específicos para serviços de saúde, vedado o de uso doméstico.

2.8.4 Fica  a  contratada  responsável  pela  sinalização  visual  informativa  e  de  advertência  na  utilização  dos

equipamentos e utensílios no ato da execução dos serviços.

2.8.5 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó,

enceradeiras, mangueiras, baldes, escadas e outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade

da Contratante;

2.8.6 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso,

devendo os danificados serem substituídos.  Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de

modo a evitar danos na rede elétrica; e de acordo com as resoluções vigentes quanto ao nível de ruído (barulho)

produzido por tais equipamentos, em caso dos mesmos produzirem ruídos em excesso que venham a perturbar os

servidores, pacientes, visitantes deverá ser substituído imediatamente quando solicitado formalmente pela direção da

Unidade de Saúde.

2.8.7 Observar conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos disponibilizados para a prestação

dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

2.8.8 Estima-se um consumo mensal de materiais e produtos de limpeza conforme a relação e especificações abaixo,

que deverá ser considerado como estoque mínimo nas dependências da  pela CONTRATADA:

ESTIMATIVA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E

EQUIPAMENTOS

OBJETIVO: Detalhar e quantificar as máquinas, equipamentos, acessórios e materiais de consumo, destinado a

atender o objeto deste Termo de Referência, bem como criar condições de igualdade a todos os participantes do

processo licitatório na formação de preços de suas respectivas planilhas de custos.

ITEM I: DO MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS.

ITENS PARA CADA UNIDADE
CONSUMO MENSAL

Item Discriminação Unid. *Qtd.
01 Monopersulfato de potássio em pó a 49,4%, diluído a 1% Kg 50
02 Álcool em gel hidratado 70% L. 72
03 Desinfetante líquido concentrado - opcional L. 100
04 Detergente líquido L. 100
05 Esponja de aço (pct. Com 14 embalagens de 08 unid.) Pct. 5
06 Esponja de limpeza dupla face méd. 110mm x 75mm x 20mm U. 60
07 Flanela UND 60
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08 Limpa vidro L. 20
09 Lustra móvel frasco 200ml UND 24
10 Pano de chão UND 60
11 Papel higiênico. Material: 100% fibra celulósica virgem, Cor: branca, Apresentação:

folha simples, de alta qualidade, textura macia, picotada, Dimensões: 10 cm x 30
m, em rolo de 300 metros cada.

UND 40

12 Toalha de papel 23cm x 23cm(529 cm2 por folha) pct com 1000 folhas Pct. 100
13 Sabonete líquido – galão L 50
14 Sabonete líquido em refil inviolável UND 30
15 Removedor L. 100
16 Cera incolor L. 40
17 Luvas de borracha cano longo, com Certificado de aprovação Par 80
18 Máscara cirúrgica cx com 50 unidades CX 12
19 Palha de aço UND 100
20 Refil mops UND 24
21 Máscara n 95 UND 20
22 Óleo 2TP p/gasolina L. 6
23 Rolamento para enceradeira UND 6
24 Sabão em barra UND 24
25 Sabão em pó alvejante/ 500 G CX 5
26 Soda cáustica/ kg Pct. 6
27 Lâmina para cortar grama UND 2
28 Escova p/ máquina de lavar piso grande UND 3
29 Escova p/ máquina de lavar piso médio UND 3
30 Escova naylon 40 mm UND 3
31 Luva raspa UND 12
32 Sacos de Lixo Preto 30L UND 3000
33 Sacos de Lixo Preto 40L UND 3000
34 Sacos de Lixo Preto 100L UND 2000
35 Sacos de Lixo Preto 120L UND 1500
36 Hipoclorito de sódio a 1% Litro 100
37 Gasolina Litro 50

Consumo bimestral
Item Discriminação Unid. Qtd.
01 Rodinha para carrinho mop UND 4
02 Rodo UND 4
03 Vassoura de pelo UND 4

04 Vassoura de naylon UND 4
05 Vassoura p/limpeza de vasos sanitários UND 4

Consumo Semestral
01 Balde (15 lt) UND 6
02 Vassoura de vasculhar UND 3
03 Pá de lixo UND 6
04 Mangueiras/ 30 metros UND 1

Equipamentos
Item Discriminação Unid. Qtd.
01 Enceradeira industrial /220 w grande UND 1
02 Enceradeira industrial /220 w média UND 1
03 Carrinho MOP UND 6
04 Carrinho de mão UND 1
05 Escada portátil 7 degraus UND 2
06 Placa de sinalização/ cuidado piso molhado UND 6
07 Avental impermeável UND 10
08 Extensão /  20 metros UND 2
09 Tesoura para cortar grama UND 1
10 Enxada com cabo UND 1
11 Pá para lixo em aço UND 1
12 Rastelo com cabo UND 1
13 Balde p/ carro mop UND 12
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14 Máquina bico jato UND 1
15 Facão UND 1
16 Capa para chuva UND 3

Material Permanente
01 Dispensadores para álcool gel UND 34
02 Dispensadores para sabonete líquido (400ml) UUND 42
03 Dispensadores para papel toalha UND 42
04 Dispensadores para papel higiênico UND 20
05 Lixeira com tampa/pedal de 30L (lixo comum) UND 52
06 Lixeira com tampa/pedal de 50L (lixo comum) UND 5
08 Lixeira com tampa/pedal de 100L (lixo comum) UND 7
09 Carros de 200L com tampa para transporte interno de Resíduos UND 1
10 Contêineres de 360L com tampa para abrigo externo de Resíduos UND 1
11 Kits de Lixeira para reciclagem UND 1
12 Kits de Lixeira para Coleta Seletiva UND 1

2.9 SEGURANÇA OCUPACIONAL:

2.9.1 O pessoal envolvido diretamente com os processos de limpeza hospitalar deve ser submetido a exame médico

admissional,  periódico,  de  retorno  ao  trabalho,  de  mudança  de  função  e  demissional,  conforme  estabelecido  no

PCMSO da Portaria 3214 do MTE ou em legislação específica para o serviço público.

2.9.2  Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional  de Imunização -  PNI,

devendo ser obedecido o calendário previsto neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento. Devendo a

CONTRATADA apresentar anualmente a Carteira de Vacinação de todos os seus colaboradores à CONTRATANTE.

2.9.3 Os  trabalhadores  imunizados  devem  realizar  controle  laboratorial  sorológico  para  avaliação  da  resposta

imunológica.

2.9.4 Os exames a que se refere o item anterior devem ser realizados de acordo com as Normas Reguladoras - NRs

do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.9.5 O pessoal envolvido diretamente nos serviços deve possuir capacitação na ocasião de sua admissão, voltada

para  os  riscos  conforme  NR  32  e  Capacitação  Técnica  necessária  para  o  desempenho  das  atividades.  As

capacitações, de responsabilidade da Contratada, deverão ser mantidas sob educação continuada para as atividades

de Limpeza Hospitalar e manejo de resíduos “D”, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais

e dos ambientes. O conteúdo programático deve abordar todas as técnicas que serão desempenhadas pelo funcionário

de forma teórica e prática para que assimilação não seja prejudicada.

2.9.6  A capacitação  deve  abordar  a  importância  da  utilização  correta  de  equipamentos  de  proteção  individual  -

uniforme, luvas, avental impermeável, máscara, botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, bem como

a necessidade de mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação.

2.10 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS:

A contratada fornecerá gratuitamente os equipamentos de proteção individual  e coletiva, necessários para

execução do objeto deste Termo de Referência:

2.10.1 Equipamento de Proteção Individual (EPI) - tem por finalidade a proteção do indivíduo durante a realização de

determinadas tarefas, sendo composto por óculos, luvas grossas de borracha de cano longo, botas de borracha, aven-

tal impermeável ou não, máscara, gorro descartável, capa de chuva, cintos de segurança para janelas, vidros e outros.
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2.10.2 Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) - tem por finalidade a proteção coletiva durante a realização de de-

terminadas tarefas, sendo composto por placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e outros.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1 A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, Órgão Municipal responsável pelas ações de Saúde, no

sentindo de organizar, executar e gerenciar os serviços e ações na Atenção Básica de Media e Alta Complexidade, de

forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado ou pela União, o

presente Termo é elaborado em cumprimento ao disposto no art. 2º do Decreto Municipal 12.931 de 19/02/2003, com

base ao Artigo 14 e 15 da Lei Federal 8.666/93, sendo com mais especificidade no Art.15 inciso ll da Lei de Licitação e

Contratos 8.666/63.

3.2 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada de vários atores

envolvidos  historicamente  com  o  desenvolvimento  e  a  consolidação  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  como

movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. No Brasil, a atenção básica (AB)

é desenvolvida com alto grau de descentralização, capilaridade e próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato

preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à

Saúde.

3.3 Por  isso,  é  fundamental  que  ela  se  oriente  pelos princípios  da  universalidade,  da  acessibilidade,  do

vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilidade, da humanização, da equidade

e da participação social. 

3.4 Esta contratação se dará em função de os serviços já estarem sendo prestados atualmente, na  maioria

das Unidades de Alta e Média Complexidade e, em virtude do fim do contrato, serem de natureza continuada, em razão

de acrescentar outras Unidades da Atenção Básica e a SEDE administrativa,  sendo extremamente necessários à

higienização das mesmas, principalmente, para proporcionar as pessoas frequentadoras, tanto os servidores como os

usuários, em todos as dependências das unidades da SEMUSA, tendo em vista a falta de profissionais da área de

limpeza, pois a municipalidade está em processo de extinção da classe de Auxiliar de Serviços Gerais.

3.5 Devido à enorme importância de higienização nas Unidades de Saúde, principalmente as Unidades de

Saúde da Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, no intuito de sempre melhorar o atendimento e evitar problemas

de proliferação de bacilos contaminantes, portanto, faz-se necessária o REGISTRO DE PREÇO para contratação de

empresa especializada em executar serviços de limpeza e conservação de áreas físicas, com a disponibilização de

mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nos prédios próprios, locados

e/ou cedidos, utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA/PVH, conforme descrito neste Termo e em

seus anexos.

3.6  O ambiente  hospitalar  é  apontado como importante  reservatório  de  microrganismos nos  serviços  de

saúde, especialmente os multirresistentes. A presença de matéria orgânica favorece a proliferação de microrganismos

e o aparecimento de insetos, roedores e outros, que podem veicular microrganismos nos serviços de saúde.

3.7 A futura contratação gera benefícios tanto diretos quanto indiretos a SEMUSA de Porto Velho, eis que os

funcionários  bem  como  a  clientela  externa  terão  sempre  à  disposição,  um  ambiente  asseado,  propício  ao

desenvolvimento de suas atividades. Além disso, a contratação contempla a inclusão dos equipamentos e insumos
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necessários à execução dos serviços. A inclusão desses itens justifica-se, visto que elimina a formalização de vários

processos licitatórios, gerando dessa forma, celeridade na disponibilização dos bens e insumos aplicados aos serviços.

3.8 Justifica-se a implantação de Registro de Preços com vistas a referida contratação, em razão de haver

várias unidades que ainda estão em processos de construção e outras unidades localizadas no interior do município

(Distritos) onde os serviços deverão ser contratados de acordo com as necessidades e disponibilidades orçamentaria e

financeira. 

4.DA FISCALIZAÇÃO:

4.1.1 Será nomeada, através de portaria, uma comissão composta de no mínimo três servidores efetivos,

subsidiada pelos respectivos diretores das unidades, que serão encarregados de estabelecer as diretrizes gerais para

a Fiscalização e Controle dos serviços terceirizados da Unidade, sendo obrigatório na composição da comissão um

profissional de saúde de nível superior.

4.1.2 A Fiscalização do Contrato se dará através dos procedimentos constantes do Anexo II deste Termo de

Referência.

4.1.3  A ADMINISTRAÇÃO fiscalizará  a  execução  do  serviço  contratado  e  verificará  o  cumprimento  das

especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado. 

4.1.4 A fiscalização pela ADMINISTRAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à

perfeita execução do objeto deste instrumento.

4.1.5 A ausência de comunicação por parte da ADMINISTRAÇÃO referente a irregularidades ou falhas, não

exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no Contrato.

4.1.6 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a

vigência  do  contrato,  fornecendo  informações,  propiciando  o  acesso  à  documentação  pertinente  e  atendendo  às

observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

4.1.7 A CONTRATADA se obriga a permitir que auditoria interna da ADMINISTRAÇÃO e/ou auditoria externa

por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento.

4.1.8 A ADMINISTRAÇÃO realizará avaliação da qualidade do atendimento, dos resultados concretos dos

esforços sugeridos pela CONTRATADA e dos benefícios decorrentes da política de preços por ela praticada.

4.1.9  A avaliação  será  considerada  pela  ADMINISTRAÇÃO para  aquilatar  a  necessidade  de  solicitar  à

CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados, para decidir sobre a conveniência de renovar ou,

qualquer  tempo,  rescindir  o  presente  Contrato  ou,  ainda,  para  fornecer,  quando  solicitado  pela  CONTRATADA,

declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas.

5. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços deverão ser executados de acordo com descriminação dos Lotes, conforme (Quadro abaixo)

LOTE I
Unidades com Horário de Atendimento 24 horas/plantão 12x36

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - 

Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, 
com Pinheiro Machado, Bairro Embratel

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

02 Maternidade Municipal Mãe Esperança Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, Nº 7:00hs as 19:00hs
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2350 sub-esquina com Pinheiro 
Machado, Bairro: Embratel.

19:00hs as7:00hs
24hs

03 Policlinica José Adelino da Silva Rua: Ari Macedo, nº 56 – Bairro: 
Ulisses Guimarães.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

04 Policlinica Ana Adelaide Rua: Padre Chiquinho, 1060 – Bairro 
Pedrinhas

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

05 UPA Zona Sul Rua Urtiga Vermelha, com Avenida 
Jatuarana, Cohab Floresta.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

06 UPA Zona Leste Avenida Mamoré, com Avenida Rio de 
Janeiro, Bairro: Tancredo Neves.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

07 UPA Jacy Paraná Br – 364 – Distrito de Jacy Paraná, 
Sentido Acre

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

08 SAMU - União Bandeirantes Distrito de União Bandeirantes, Br 364 
– Sentido Acre

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

LOTE 2
Unidades com horário de atendimento das 7:00hs as 18:00hs

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 Sede Complexo Administrativo Av. Governador Jorge Teixeira, nº 1146, 
Bairro: Nova Porto Velho

7:00hs as 18:00hs

02 Centro de Reabilitação e Fisioterapia Rua Padre Chiquinho, 1060, Pedrinhas, 
Porto Velho/RO

7:00hs as 18:00hs

03 Centro de Referência da Mulher Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, 
s/nº, Bairro Embratel.

7:00hs as 18:00hs

04 Centro de Especialidades Médicas Avenida Rio Madeira, com Av. 7 de 
Setembro, Bairro: Agenor de Carvalho.

7:00hs as 18:00hs

05 Departamento de Controle de Zoonoses Avenida Mamoré, s/nº, Bairro, 
Cascalheira.

7:00hs as 18:00hs

06 Farmácia Popular Zona Leste Avenida Mamoré, 3530, Bairro: 
Tancredo Neves, Porto Velho – Ro.

7:00hs as 18:00hs

07 U.S.F. Ernandes Índio Avenida: Mamoré c/ Vieira Caúla, 
Bairro T. Neves

7:00hs as 18:00hs

08 U.S.F. Mariana. Rua: Rosalina Gomes nº 9900, Bairro 
Mariana.

7:00hs as 18:00hs

09 U.S.F. Socialista. Rua Mané Garrincha, S/Nº, Bairro 
Socialista

7:00hs as 18:00hs

10 U.S.F. Aponiã Rua: Andrea nº. 5383, Bairro Aponiã 7:00hs as 18:00hs

11 U.B.S. Areal da Floresta Rua: da Lua s/n- Bairro Areal da 
Floresta.

7:00hs as 18:00hs

12 CAPS AD Avenida Guaporé, nº 3929, Bairro: 
Agenor de Carvalho.

7:00hs as 18:00hs

13 CAPS II Rua Equador, 2212, Nova Porto Velho. 7:00hs as 18:00hs

14 CAPS infanto juvenil Rua Tucunaré, 605, Bairro: Lagoa. 7:00hs as 18:00hs
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15 U.S.F. Castanheira Rua Pau Ferro, s/nº Bairro Castanheira,
Porto Velho/RO

7:00hs as 18:00hs

16 U.S.F. Tres Marias Rua: Benedito Inocencio c/ Daniela, 
Bairro Tres Marias

7:00hs as 18:00hs

17 U.S.F. Flamboyant, Rua:  Talin, Bairro  Flamboyant. 7:00hs as 18:00hs

18 Pol. Hamilton Raulino Gondin Rua: José Amador dos Reis, s/n Bairro: 
T. Neves.

7:00hs as 18:00hs

19 U.S.F. Aliança Estrada da Penal, Aliança (Zona rural) 7:00hs as 18:00hs

LOTE 3
Unidades com horário de atendimento das 7:00hs as 18:00hs

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 Farmácia Popular Centro Avenida Dom Pedro II, esquina com Rua
Joaquim Nabuco, Centro

7:00hs as 18:00hs

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

7:00hs as 18:00hs

03 Pol. Manoel Amorim de Matos Rua Angico com Aroeira, nº 858, Bairro: 
Jardim Eldorado

7:00hs as 18:00hs

04 U.S.F. Osvaldo Piana Rua: Campos Sales, nº 184 – Bairro 
Areal

7:00hs as 18:00hs

05 U.S.F. Nova Floresta Rua: Jatuarana s/nº -Bairro: Nova 
Floresta

7:00hs as 18:00hs

06 U.S.F. Renato Medeiros Rua: Magno Assolino, s/nº- Bairro: 
Cidade do Lobo

7:00hs as 18:00hs

07 U.S.F. Vila Princesa Rua Francisco Fontinelli, nº 111- Sentido
Acre, Bairro Vila Princesa 

7:00hs as 18:00hs

08 U.S.F. Jacy Paraná Br – 364 – Distrito de Jacy Paraná, 
Sentido Acre

7:00hs as 18:00hs

09 U.S.F. Nova Mutum Distrito de Nova Mutum Paraná 7:00hs as 18:00hs

10 U.S.F. União Bandeirantes Distrito de União Bandeirantes, Br  364 
– Sentido Acre

7:00hs as 18:00hs

11 U.S.F. Abunã. Rua Barão do Rio Branco s/nº Br  364 – 
Sentido Acre, Distrito de Abunã.

7:00hs as 18:00hs

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

7:00hs as 18:00hs

13 U.S.F. Fortaleza do Abunã Distrito de Fortaleza do Abunã, Br-364 –
Sentido Acre

7:00hs as 18:00hs

14 U.S.F. Extrema Distrito de Extrema, Br-364 – Sentido 
Acre

7:00hs as 18:00hs

15 U.S.F. Nova Califórnia R. Itaporá, nº 407 Br – 364 Sentido Acre,
Distrito de Nova California

7:00hs as 18:00hs

16 U.S.F. Rio Pardo, Acentamento Rio Pardo, Zona Rural. 7:00hs as 18:00hs

17 U.S.F. Santa Rita Km 101- BR 364, Localidade Santa Rita 7:00hs as 18:00hs

18 U.S.F. Teotonio Rua 12, Lote 47, Vila Nova de Teotonio 7:00hs as 18:00hs

LOTE 4
Unidades com horário de atendimento das 7:00hs as 18:00hs
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Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 U.S.F. Pedacinho de Chão Av. Pe. Angelo Cerri, nº 3420- Bairro: 
Pedacinho de Chão

7:00hs as 18:00hs

02 U.S.F. Ronaldo Aragão Estrada do Belmont s /nº - Bairro: 
Nacional

7:00hs as 18:00hs

03 U.S.F. São Sebastião Rua: Castro Alves nº 5899, Bairro São 
Sebastião

7:00hs as 18:00hs

04 U. Básica de Saúde Maurício Bustani Avenida Jorge Teixeira, nº 1899- Bairro
Liberdade

7:00hs as 18:00hs

05 U.S.F. Agenor de Carvalho Rua 10, s/n –Bairro Agenor de 
Carvalho.

7:00hs as 18:00hs

06 U.S.F. de São Carlos Baixo Madeira, R. Pe. Chiquinho, S/Nº 
Distrito de São Carlos

7:00hs as 18:00hs

07 U.S.F. Maria Nobre da Silva -Nazaré Baixo Madeira, Distrito de Nazaré 7:00hs as 18:00hs

08 U.S.F. Benjamim Silva – Calama Baixo Madeira, Distrito de Calama 7:00hs as 18:00hs

09 U.S.F. Demarcação Baixo Madeira, Próximo do Distrito de 
Calama

7:00hs as 18:00hs

10 U.S.F. Lago do Cuniã Baixo Madeira, Próximo do Distrito de 
Calama

7:00hs as 18:00hs

11 U.S.F. São Miguel Baixo Madeira, Próximo do Distrito de 
Cujubim Grande

7:00hs as 18:00hs

12 U.S.F. Vila Calderitas Vale do Jamary, Ramal do Jacú, s/nº 
Zona Rural Baixo Madeira

7:00hs as 18:00hs

13 U.S.F. Santo Antônio Estrada do Santo Antônio s/n, 
Localidade Santo Antonio

7:00hs as 18:00hs

14 U.S.F. Rio das Garças Br – 364 – Sentido Acre – Estrada do 
Rio das Garças

7:00hs as 18:00hs

15 U.S.F. Cujubim Grande Baixo Madeira, Distrito de Cujubim 
Grande.

8:00hs as 18:00hs

16 U.S.F. Linha 28 Estrada 28 de Novembro, Zona Rural. 8:00hs as 18:00hs

17 U.S.F. Novo Engenho Velho Estrada do Morrinho, Zona Rural 7:00hs as 18:00hs

18 U.S.F. Joana d'arc Acentamento Joana D'arc Zona Ruaral 7:00hs as 18:00hs

6. DO PRAZO DA VIGÊNCIA

6.1  Do Prazo da Vigência do Registro de Preços:

6.1.1 O Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da respectiva 

ATA.

6.2 Do Prazo da Vigência da Execução Contratual:

6.2.1 O prazo de vigência deste contrato é de até 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, com 

eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

6.2.2 O contrato poderá ser prorrogado, até 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, caso sejam 

preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade 

competente:
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a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;

c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

d) O CONTRATADO concorde expressamente com a prorrogação;

e) O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando o valor da contratação atual 

esteja dentro do valor médio das cotações apresentadas pela empresa ou ao valor médio de outras contratações 

efetuadas por outros órgãos do serviço público.

7. PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

7.1 O prazo para início dos serviços será de até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura contratual,

publicação e emissão da ordem de serviço.

8. DA PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO

8.1 – A previsão inicial da contratação será em consonância com os postos já existentes em cada Unidade da

Secretaria Municipal de Saúde, sendo: os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 do  Lote 01  (estimando o valor em: R$

4.667.170,92); os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17 e 18 do Lote 02 (Valor estimado

de: R$ 2.602.371,28); os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, do Lote 3 (com Valor estimado em: R$ 637.268,16), e os

itens 01, 02, 03, 04 e 05 do Lote 04 (com Valor estimado: R$ 246.571,20), perfazendo um valor estimado inicial de R$

8.153.381,56 (oito milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) Fi-

cando os demais itens (postos) dos lotes 1, 2, 3 e 4 no montante de R$ 1.807.973,44 (um milhão, oitocentos e sete mil,

novecentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) à serem contratados conforme as necessidades dos

serviços e disponibilidade orçamentária da Semusa, dentro do período de vigência da Ata de Registro de Preço.

9. RESCISÃO CONTRATUAL:

9.1 Poderão  ser  motivos de rescisão  contratual,  as  hipóteses descritas  no  Art.  77  e 78 da lei  8.666/93,

podendo a mesma ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições do Art.79 da referida lei.

9.2 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão dos Art. 77 à 80 da lei

8.666/93.

10. DO PAGAMENTO:

10.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, emitidas em 02 (duas) vias

pela contratada, devendo conter no corpo da mesma: a descrição do objeto, o número do Contrato e número da Conta

Bancária da empresa vencedora do certame licitatório, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no

prazo de até  15 (quinze) dias após o adimplemento do serviço. No caso das Notas Fiscais apresentarem erros ou

dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela na controvertida no

prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de representar para cobrança, as partes

controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a CONTRATANTE terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a
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partir do recebimento, para efetuar análise e pagamento devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto

no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência

Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à

execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995,

quando  se  tratar  de  mão  de  obra  diretamente  envolvida  na  execução  dos  serviços  na  contratação  de  serviços

continuados; 

II - da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29

da Lei 8.666/93; e

III - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga

pela Administração. 

10.3  O  descumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  as  relativas  ao  FGTS ensejará  o

pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.4 Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade a inadimplência contratual.

10.5  Quando  da  ocorrência  de  eventuais  atrasos  de  pagamento  provocados  exclusivamente  pela

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de

seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por

cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

10.11 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a

Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir  de data da

reapresentação do mesmo.

10.12 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá

devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

10.13  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como não  apresentada,  para  fins  de

atendimento das condições contratuais.

10.14 A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso

que  lhe  venha  a  ser  cobrado  diretamente  por  terceiros,  seja  ou  não  instituições  financeiras,  à  exceção  de

determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

10.15 Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de

prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
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10.16  A  ADMINISTRAÇÃO efetuará  retenção,  na  fonte,  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os

pagamentos à CONTRATADA.  

10.17 É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova

de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro

Social  (INSS),  e  Certidão  Negativa  da  Receita  Estadual  –  SEFIN,  Certidão  Negativa  Municipal  e  Certidão

Negativa Federal e Certidão Negativa Federal,  Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, podendo ser

verificadas nos sítios eletrônicos.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA – PVH - RO 

Projeto/Atividade:  08.31.10.122.007.2.001  /  08.31.10.125.301.2.315  /  08.31.10.301.268.2.296  /

08.31.10.302.261.2.271  /  08.31.10.302.261.2.276  /  08.31.10.301.268.1.122  /  08.31.10.302.261.2.276  /

08.31.10.302.267.2.278 / 08.31.10.302.261.2.280 / 08.31.10.302.261.2.405 / 08.31.10.303.274.2.144

Elemento de Despesa: 33.90.39

Fonte: 01.07/01.02

12. ESTIMATIVA DA DESPESA: 

12.1 A estimativa de custo apurada mediante pesquisas de preços praticadas por empresas do ramo no mercado local,

considerando,  além  da  mão  de  obra,  os  materiais,  maquinários  e  insumos  necessários  à  perfeita  execução  dos

serviços, bem como insalubridade em grau de 40%  e adicional noturno, tem base de cálculo fundamentada na média

das  referidas  cotações,  estimando a  contratação nos  valores  de  Lote I  R$  420.675,67 (quatrocentos  e vinte  mil,

seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)  mensais e R$ 5.048.108.04 (cinco milhões, quarenta e

oito mil, cento e oito reais e quatro centavos) para o período de 12 meses, Lote II R$ 216.864,27 (duzentos e dezeseis

mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos) mensais e R$ 2.602.371,28 (dois milhões seiscentos

e dois mil, trezentos e setenta e um mil e vinte e oito centavos) para o período de 12 meses, Lote III R$ 113.384,77

(cento e treze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) mensais e R$ 1.360.617,24 (um milhão,

trezentos e sessenta reais, seiscentos e dezesete reais e vinte e quatro centavos) para o período de 12 meses e Lote

IV no valor de R$ 79.188,20 (setenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e vinte centavos) mensais e R$ 950.258,44

(novecentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para o período de 12

meses, perfazendo o montante a ser registrado de R$ 9.961.355,00 (nove milhões novecentos e sessenta e um mil,

trezentos e cinquenta e cinco reais) conforme detalhamento elaborado abaixo:

12.2

MEDIA DE VALORES DO LOTE I 

DESCRIÇÃO EXTENSÃO
DAS ÁREAS

QUANT.
SUGERID

A DE
POSTOS

[A]

QUANT.
DE POSTO
(SERVENT

ES) [B]

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO POR
POSTO [C]

VALOR
MENSAL

[BXC] = [D]

VALOR
GLOBAL
PARA 12

MESES [Dx12]
= [E]

ÁREA INTERNA-DIURNO 6576,53 10,96 36 3.773,36 135.840,96 1.630.091,52
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ÁREA EXTERNA-DIURNO 25.237,17 21,03 12 3.419,66 41.035,88 492.430,56
AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS-DIURNO 2.067,37 6.26 18 3.773,36 67.920,48 815.045,76

ÁREA INTERNA-NOTURNO 6.576,53 10.96 36 4.056,79 146.044,32 1.752.531,84
AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS-
NOTURNO 2.067,37 1.72 4 4.137,20 16.548,80 198.585,60

ENCARREGADO - - 3 4.428,41 13.285,23 159.422,76

TOTAL 420.675,67 5.048.108.04

12.3

MEDIA DE VALORES DO LOTE II

DESCRIÇÃO EXTENSÃO
DAS ÁREAS

QUANT.
SUGERID

A DE
POSTOS

[A]

QUANT.
DE POSTO
(SERVENT

ES) [B]

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO POR
POSTO [C]

VALOR
MENSAL

[BXC] = [D]

VALOR
GLOBAL
PARA 12

MESES [Dx12]
= [E]

ÁREA INTERNA-DIURNO 18.908,86 31,51 35 3.773,36 132.067,60 1.584.811,20

ÁREA EXTERNA-DIURNO 37.787,90 31,49 20 3.419,66 68.393,13 820.717,60
AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS-DIURNO 1.147,40 3,48 2 3.773,36 7.546,72 90.560,64

ENCARREGADO - - 2 4.428,41 8.856,82 106.281,84

TOTAL 216.864,27 2.602.371,28

12.4

MEDIA DE VALORES DO LOTE III

DESCRIÇÃO EXTENSÃO
DAS ÁREAS

QUANT.
SUGERID

A DE
POSTOS

[A]

QUANT.
DE POSTO
(SERVENT

ES) [B]

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO POR
POSTO [C]

VALOR
MENSAL

[BXC] = [D]

VALOR
GLOBAL
PARA 12

MESES [Dx12]
= [E]

ÁREA INTERNA-DIURNO 4.847,83 8,08 18 3.773,36 67.920,40 815.045,76

ÁREA EXTERNA-DIURNO 24.983,26 20,82 12 3.419,66 41.035,92 492.431,04
AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS-DIURNO 1.124,80 3,41 0 - - -

ENCARREGADO - - 1 4.428,41 4.428,41 53.140,92

TOTAL 113.384,77 1.360.617,24

12.5

MEDIA DE VALORES DO LOTE IV

DESCRIÇÃO EXTENSÃO
DAS ÁREAS

QUANT.
SUGERID

A DE
POSTOS

[A]

QUANT.
DE POSTO
(SERVENT

ES) [B]

VALOR
UNITÁRIO

MÉDIO POR
POSTO [C]

VALOR
MENSAL

[BXC] = [D]

VALOR
GLOBAL
PARA 12

MESES [Dx12]
= [E]

ÁREA INTERNA-DIURNO 3.546,30 5,91 18 3.773,36 67.920,48 815.045,78

ÁREA EXTERNA-DIURNO 13.108,66 10,92 2 3.419,66 6.839,31 82.071,76
AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS-DIURNO 834,62 2,53 - - - -
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ENCARREGADO - - 1 4.428,41 4.428,41 53.140,92

TOTAL 79.188,20 950.258,44

13. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

13.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

13.1.2  O  enquadramento  e  a  produtividade  das  áreas  físicas  contempladas  com  os  serviços  de  limpeza,

manutenção  e  conservação,  foram definidos  com  base  em  levantamento  desses  espaços,  mesclado  com  as

peculiaridades do órgão e correlacionados de acordo com o artigo 44 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de

30 de abril de 2008 e Portaria SLTI nº 20 de 10/04/2012, que a regulamenta, conforme o quadro a seguir:

LOTE I
UNIDADES COM HORÁRIO DE ATENDIMENTO 24 HORAS

TIPOS DE ÁREAS EXTENSÃO DAS
ÁREAS (M²)

QUANTIDADE
ESTIMADA/SUGERIDA DE
SERVENTES POR TURNO

PRODUTIVIDADE POR
SERVENTE (M²)

UPA ZONA SUL

ÁREA INTERNA 1.063,00 1,77 600,5

ÁREA EXTERNA 675,02 0,56 1.205,3

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

308,00 0,93 331,1

TOTAL CONVERTIDO 2.046,02 3,27 625,6

UPA ZONA LESTE

ÁREA INTERNA 1.063,00 1,77 600,5

ÁREA EXTERNA 888,15 0,74 1.200,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

308,00 0,93 331,1

TOTAL CONVERTIDO 2.259,15 3,45 654,8

MATERNIDADE MÃE
ESPERANÇA

ÁREA INTERNA 1.596,60 2,66 600,2

ÁREA EXTERNA 7.576,23 6,31 1.200,6

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

763,50 2,31 330,5

TOTAL CONVERTIDO 9.938,33 11,29 880,2
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POLICLINICA JOSÉ
ADELINO DA SILVA

ÁREA INTERNA 756,02 1,26 600,0

ÁREA EXTERNA 3.595,79 2,99 1.202,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

163,33 0,49 333,3

TOTAL CONVERTIDO
4.515,14 4,75

950,5

UPA JACI PARANÁ

ÁREA INTERNA 768,29 1,28 600,0

ÁREA EXTERNA 2.809,05 2,34 1.200,4

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

281,23 0,85 330,8

TOTAL CONVERTIDO 3.858,57 4,47 863,2

POLICLINICA ANA
ADELAIDE

ÁREA INTERNA 765,14 1,28 597,7

ÁREA EXTERNA 3.227,25 2,69 1.199,7

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

211,55 0.64 330,5

TOTAL CONVERTIDO
4.203,94 4,61

911,9

SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO MÓVEL
DE URGENCIA-SAMU

ÁREA INTERNA 281,24 0,47 611,3

ÁREA EXTERNA 3.232,84 2,69 1.201,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

15,88 0,05 397,0

TOTAL CONVERTIDO
3.529,96 3,21

1.106,5

SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO MÓVEL

DE URGENCIA-SAMU DE
U. BANDEIRANTE

ÁREA INTERNA 281,24 0,47 611,3

ÁREA EXTERNA 3.232,84 2,69 1.201,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

15,88 0,05 397,0

TOTAL CONVERTIDO
3.529,96 3,21

1.106,5

TOTAL DAS ÁREAS

ÁREA INTERNA 6.576,53 10,96 600,0

ÁREA EXTERNA 25.237,17 21,03 1.200,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

2.067,37 6.26 330,2

TOTAL GERAL
CONVERTIDO 33.881,07 38,26 885,5

LOTE II
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TIPOS DE ÁREAS EXTENSÃO DAS
ÁREAS (M²)

QUANTIDADE
ESTIMADA/SUGERIDA DE

SERVENTES

PRODUTIVIDADE POR
SERVENTE (M²)
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CENTRO DE
ESPECIALIDADES

MEDICAS
ÁREA INTERNA 1.028,88 1,71 601,6

ÁREA EXTERNA 650,88 0,54 1.205,3

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

119,34 0,36 331,5

TOTAL CONVERTIDO 1.798,90 2,62 686,6

CAPS AD

ÁREA INTERNA 406,77 0,68 598,1

ÁREA EXTERNA 333,62 0,28 1.195,5

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

28,62 0,09 318,0

TOTAL CONVERTIDO 769,01 1,04 739,4

CAPS II TRES MARIAS

ÁREA INTERNA 234,04 0,39 600,1

ÁREA EXTERNA 586,45 0,49 1.196,8

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

13,72 0,04 343,0

TOTAL CONVERTIDO 834,21 0,92 906,7

CAPS INFANTIL

ÁREA INTERNA 464,74 0,77 603,5

ÁREA EXTERNA 3.357,29 2,80 1.199,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

11,84 0,04 296,0

TOTAL CONVERTIDO 3.833,87 3,61 1.062,0

CENTRO DE
REABILITAÇÃO
ÁREA INTERNA 1.019,83 1,70 599,9

ÁREA EXTERNA 993,34 0,83 1.196,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

0 0 0

TOTAL CONVERTIDO 2.013,17 2,53 795,7

CENTRO DE
REFERENCIA DA

MULHER
ÁREA INTERNA 1.440,15 2,40 600,0

ÁREA EXTERNA 5.792,36 4,83 1.199,2

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

10,00 0,03 333,3

TOTAL CONVERTIDO 7.242,51 7,26 997,5

DEPARTAMENTO DE
CONTROLE DE

ZOONOSES
ÁREA INTERNA 1.367,24 2,28 599,6

ÁREA EXTERNA 6.925,22 5,77 1.200,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

159,80 0,48 332,9

TOTAL CONVERTIDO 8.452,26 8,53 990,8
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FARMÁCIA POPULAR
ZONA LESTE

ÁREA INTERNA 140,28 0,23 609,9

ÁREA EXTERNA 48,83 0,04 1.220,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

0 0 0

TOTAL CONVERTIDO 189,11 0,27 700,4

POL. HAMILTON GONDIN

ÁREA INTERNA 1.015,07 1,69 600,6

ÁREA EXTERNA 1.254,00 1.04 1.205,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

176,78 0,53 333,5

TOTAL CONVERTIDO 2.445,85 3,26 750,2

PREDIO SEDE DA
SEMUSA

ÁREA INTERNA 9.048,08 15,08 600,0

ÁREA EXTERNA 3.023,83 2,52 1.199,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

0 0 0

TOTAL CONVERTIDO 12.071,91 17,60 685,9

USF APONIÃ

ÁREA INTERNA 271,95 0,45 604,3

ÁREA EXTERNA 1.366,04 1,14 1.198,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

74,44 0,23 323,6

TOTAL CONVERTIDO 1.712,43 1,82 940,8

USF AREAL DA
FLORESTA

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 2.369,94 1,97 1.203,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 2.792,53 2,77 1.008,1

USF CASTANHEIRA

ÁREA INTERNA
354,60 0,59

601,0

ÁREA EXTERNA
509,83 0,42

1.213,8

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21
323,7

TOTAL CONVERTIDO 932,42
1,22

764,2

U.S.F. ERNANDES INDIO

ÁREA INTERNA 380,07 0,63 603,2

ÁREA EXTERNA 611,11 0,51 1.198,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

59,29 0,18 329,3

TOTAL CONVERTIDO 1.050,47 1,32 795,8

USF FLAMBOYANT

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0
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ÁREA EXTERNA 3.114,47 2,60 1.197,8

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 3.537,06 3,39 1.043,3

U.S.F. MARIANA

ÁREA INTERNA 159,48 0,27 590,6

ÁREA EXTERNA 568,27 0,47 1.209,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

76,81 0,23 333,9

TOTAL CONVERTIDO 804,56 0,97 829,4

USF SOCIALISTA I, E II

ÁREA INTERNA 514,08 0,86 597,7

ÁREA EXTERNA 3.800,28 3,17 1.198,8

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

144,80 0,44 329,0

TOTAL CONVERTIDO 4.459,16 4,46 999,8

USF TRES MARIAS

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 2.482,14 2,07 1.199,1

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 2.904,73 2,87 1.012,1

TOTAL DAS ÁREAS

ÁREA INTERNA 18.908,86 31,51 600,0

ÁREA EXTERNA 37.787,90 31,49 1.199,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

1.147,40 3,48 329,7

TOTAL GERAL
CONVERTIDO 57.844,16 66,48

870,0

LOTE III

TIPOS DE ÁREAS EXTENSÃO DAS
ÁREAS (M²)

QUANTIDADE
ESTIMADA/SUGERIDA DE

SERVENTES

PRODUTIVIDADE POR
SERVENTE (M²)

FARMACIA POPULAR
CENTRO

ÁREA INTERNA 326,85 0,54 605,2

ÁREA EXTERNA 0,00 0,00 0

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

0,00 0,00 0

TOTAL CONVERTIDO 326,85 0,54 0

POL. MANOEL A. DE
MATOS

ÁREA INTERNA 641,32 1,07 599,3

ÁREA EXTERNA 506,02 0,42 1.204,8

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

101,11 0,31 326,16
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TOTAL CONVERTIDO 1.248,45 1,80 693,5

POL. RAFAEL VAZ E
SILVA

ÁREA INTERNA 353,47 0,59 599,1

ÁREA EXTERNA 1.845,57 1,54 1.198,4

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

146,07 0,44 331,9

TOTAL CONVERTIDO 2.345,11 2,57 912,4

USF DE ABUNÃ

ÁREA INTERNA 141,85 0,24 591,0

ÁREA EXTERNA 234,33 0,20 1.171,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

69,63 0,21 331,5

TOTAL CONVERTIDO 445,81 0,64 696,5

USF ALIANÇA

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 480,62 0,40 1.201,5

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 588,39 0,61 964,5

USF DE EXTREMA

ÁREA INTERNA 219,03 0,37 591,9

ÁREA EXTERNA 923,49 0,77 1.199,3

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

74,30 0,23 323,0

TOTAL CONVERTIDO 1.216,82 1,36 894,7

USF DE FORT. DO
ABUNÃ

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 388,81 0,32 1.215,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 496,58 0,54 919,5

USF JACI PARANÁ

ÁREA INTERNA 125,21 0,21 596,2

ÁREA EXTERNA 1.841,02 1,53 1.203,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

75,87 0,23 329,8

TOTAL CONVERTIDO 2.345,11 1,97 1.190,4

USF DE NOVA
CALIFORNIA

ÁREA INTERNA 142,99 0,24 595,7

ÁREA EXTERNA 3.326,12 2,77 1200,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

47,82 0,14 341,5

TOTAL CONVERTIDO 3.516,93 3,15 1.116,4

USF NOVA FLORESTA
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ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 1.081,95 0,90 1.202,1

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.504,54 1,70 885,0

USF NOVA MUTUM

ÁREA INTERNA 626,31 1,04 602,2

ÁREA EXTERNA 4.476,91 3,73 1.200,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 5.171,21 4,98 1.038,3

USF RIO PARDO

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 1.525,61 1,27 1.201,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.948,20 2,07 941,1

USF UNIÃO
BANDEIRANTES
ÁREA INTERNA

354,60 0,59
601,0

ÁREA EXTERNA
1.556,23 1,30

1.197,1

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21
323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.978,82
2,09

946,8

USF VISTA ALEGRE DO
ABUNÃ

ÁREA INTERNA 107,63 0,18 597,9

ÁREA EXTERNA 1.422,44 1,19 1.195,3

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

75,11 0,23 326,5

TOTAL CONVERTIDO 1.605,18 1,59 1.009,5

U.S.F. OSVALDO PIANA

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 1.131,96 0,94 1.204,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.554,55 1,74 893,4

USF RENATO MEDEIROS

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 1.342,46 1,12 1.198,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.765,05 1,92 919,2

USF SANTA RITA

ÁREA INTERNA 86,21 0,14 615,7

ÁREA EXTERNA 1.872,09 1,56 1.200,0
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ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

24,44 0,07 349,14

TOTAL CONVERTIDO 1.982,74 1,78 1.113,8

USF DO TEOTONIO

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 486,31 0,41 1.186,1

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 594,08 0,62 958,19

USF VILA PRINCESA

ÁREA INTERNA 56,61 0,09 629,0

ÁREA EXTERNA 541,32 0,45 1.202,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

26,55 0,08 331,8

TOTAL CONVERTIDO 624,48 0,63 515,0

TOTAL DAS ÁREAS

ÁREA INTERNA 4.847,83 8,08 599,9

ÁREA EXTERNA 24.983,26 20,82 1.199,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

1.124,80 3,41 329,8

TOTAL GERAL
CONVERTIDO 30.955,89 32,31 958,0

LOTE IV

TIPOS DE ÁREAS EXTENSÃO DAS
ÁREAS (M²)

QUANTIDADE
ESTIMADA/SUGERIDA DE

SERVENTES

PRODUTIVIDADE POR
SERVENTE (M²)

USF PEDACINHO DE
CHÃO

ÁREA INTERNA 182,31 0,30 607,7

ÁREA EXTERNA 591,41 0,49 1.206,9

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

72,88 0,22 331,2

TOTAL CONVERTIDO 846,60 1,02 830,0

USF JOANA D'ARC

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 1.525,61 1,27 1.201,2

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.948,20 2,07 941,1

USF LAGO DO CUNIÃ

ÁREA INTERNA 86,21 0,14 58,6

ÁREA EXTERNA 1.072,09 0,89 1.204,5

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

24,44 0,07 349,1

TOTAL CONVERTIDO 1.182,74 1,11 1.065,5
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USF AGENOR DE
CARVALHO

ÁREA INTERNA 171,41 0,29 591,0

ÁREA EXTERNA 931,24 0,78 1.193,8

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

34,15 0,10 341,5

TOTAL CONVERTIDO 1.136,80 1,17 971,6

USF BENJAMIM SILVA-
CALAMA

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601,0

ÁREA EXTERNA 785,61 0,65 1.208,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 1.208,20 1,45 833,24

USF DE CUJUBIM
GRANDE

ÁREA INTERNA 88,52 0,15 590,1

ÁREA EXTERNA 388,13 0,32 388,1

AREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

36,98 0,11 336,1

TOTAL CONVERTIDO 513,63 0,58 885,5

USF DE DEMARCAÇÃO

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 1.080,62 0,90 1.200,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 1.188,39 1,11 1.070,6

USF DE SANTO
ANTONIO

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 186,39 0,16 1.164,9

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 294,16 0,37 795,0

USF DE SÃO CARLOS

ÁREA INTERNA 131,42 0,22 597,3

ÁREA EXTERNA 644,59 0,54 1.193,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

61,04 0,18 339,1

TOTAL CONVERTIDO 837,05 0,94 890,4

USF MAURICIO BUSTANI

ÁREA INTERNA 354,60 0,59 601.0

ÁREA EXTERNA 446,46 0,37 1.206,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

67,99 0,21 323,7

TOTAL CONVERTIDO 869,05 1,17 742,7

USF DE NAZARÉ

ÁREA INTERNA 219,04 0,37 592,0

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

84



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ÁREA EXTERNA 477,63 0,40 1.194,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

66,24 0,20 331,2

TOTAL CONVERTIDO 762,91 0,96 794,6

USF NOVO ENGENHO
VELHO

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 480,63 0,40 1.201,5

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 588,40 0,61 964,5

USF RIO DAS GARÇAS

ÁREA INTERNA
82,45 0,14

588,9

ÁREA EXTERNA
480,62 0,40

1.201,5

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08
316,5

TOTAL CONVERTIDO 588,39
0,61

964,5

U.S.F. RONALDO
ARAGÃO

ÁREA INTERNA 368,08 0,61 603,4

ÁREA EXTERNA 1.048,58 0,87 1.205,2

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

129,67 0,39 332,4

TOTAL CONVERTIDO 1.546,33 1,88 822,5

USF DE SÃO MIGUEL

ÁREA INTERNA 80,96 0,36 224,8

ÁREA EXTERNA 676,92 0,56 1.208,7

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

26,81 0,08 335,1

TOTAL CONVERTIDO 784,69 0,78 1.006,0

U.S.F. SÃO SEBATIÃO

ÁREA INTERNA 659,85 1,10 599,8

ÁREA EXTERNA 530,89 0,44 1.206,5

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

26,52 0,08 331,5

TOTAL CONVERTIDO 1,217,26 1,62 751,6

USF VILA CALDERITAS

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 1.080,62 0,90 1.200,6

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5

TOTAL CONVERTIDO 1.188,39 1,11 1070,6

USF DA LINHA 28

ÁREA INTERNA 82,45 0,14 588,9

ÁREA EXTERNA 680,62 0,57 1.194,0

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

25,32 0,08 316,5
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TOTAL CONVERTIDO 788,39 0,78 1.010,7

TOTAL DAS ÁREAS

ÁREA INTERNA 3.546,30 5,91 600,32

ÁREA EXTERNA 13.108,66 10,92 1.200,42

ÁREA HOSPITALARES E 
ASSEMELHADAS

834,62 2,53 329,88

TOTAL GERAL
CONVERTIDO 17.489,58 19,36 905,20

13.2 DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA A CONVERSÃO:

13.2.1 Conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02 de 30/04/2008, alterada pela Instrução Normativa SLTI/MPOG

nº 3 de 16/10/2009, e Portaria SLTI nº 20 de 10/04/2012, que a regulamenta, serão adotados índices de produtividade

por servente em jornadas de oito horas diárias não inferiores a 600m² em áreas internas e 1.200m² em áreas externas.

13.2.2 Quando o imóvel possuir diferentes tipos de áreas, com produtividades diferenciadas, o órgão deverá converter

as áreas do imóvel para a produtividade de 600m², de modo a facilitar a identificação do valor limite para a área total do

imóvel, e o quantitativo total de serventes que será necessário para a execução do serviço (art. 8º da Portaria SLTI nº

20). Para tanto, utiliza-se a seguinte fórmula:

(600 x Área Interna) + (600 x Área Externa) = Área Total Convertida (ATC)

                    600m²                          1.200m²

13.2.3 A partir da área total convertida para a produtividade de 600m² - ATC, o cálculo do nº total de serventes e do

valor limite total para o contrato será obtido da seguinte forma:

Nº total de serventes = ATC

           600

13.2.4  Identificada a quantidade estimada de serventes, e procedida às devidas adequações e arredondamentos de

acordo  com  as  peculiaridades  do  órgão,  pode-se  encontrar  a  verdadeira  produtividade  por  servente,  que,  por

conveniência, poderá ultrapassar os 600m² sugeridos como mínimos pela Portaria SLTI nº 20 de 10/04/2012:

14. SANÇÕES:

14.1  Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou

parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até

10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual. 

14.2 Se a adjudicatária recusar-se a retirar  o instrumento contratual  injustificadamente ou se não apresentar

situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
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14.3 A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não

celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do

instrumento contratual,  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,  garantida a prévia  e ampla

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores

Estadual,  pelo  prazo  de  até  05  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  no  Edital  e  das  demais

cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI.

14.4 A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,

acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento)  ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a

receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o

pagamento  da  multa.  Após  esse  prazo,  não  sendo  efetuado  o  pagamento,  serão  deduzidos  da  garantia.

Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida

ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

14.5 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

14.6 De  acordo  com a  gravidade do  descumprimento,  poderá  ainda a  licitante  se  sujeitar  à  Declaração de

inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

14.7 A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves,

assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível

somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da

conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

14.8 São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520,

de 2002.

Inexecução total ou parcial do contrato;
Apresentação de documentação falsa;
Comportamento inidôneo;
Fraude fiscal;
Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

15. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:

15.1 DA CONTRATADA:

15.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
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15.1.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos

portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em

suas carteiras de trabalho;

15.1.3. Manter disciplina nos locais dos serviços; 

15.1.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, e provendo-os dos Equipamentos de

Proteção Individual - EPI’s;

15.1.4.1 Fornecer os EPI’s aos seus funcionários conforme NR 06  aprovada pela Portaria GM n.º 3.214, de 08 de ju-

nho de 1978:

15.1.4.1.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI:

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

b) exigir seu uso;

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no

trabalho;

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

15.1.4.1.2 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,

d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

15.1.5. Manter  sediado junto  à  Administração durante  os  turnos  de  trabalho,  equipe  profissional  capaz  de  tomar

decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

15.1.6. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de

uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem

ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;

15.1.7. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó,

enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma a não serem confundidos

com similares de propriedade da Administração;

15.1.8. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a

obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em

perfeita ordem, todas as dependências de acordo com objeto dos serviços;

15.1.9. Nomear encarregado/supervisor responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos

mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos

executantes  dos  serviços.  Este  encarregado/supervisor  terá  a  obrigação  de  reportarem-se,  quando  houver

necessidade,  ao  responsável  pelo  acompanhamento  dos  serviços  da  Administração  e  tomar  as  providências

pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

15.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas

pela Administração;

15.1.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados,

acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;
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15.1.12. Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  as  normas  de

segurança da Administração;

15.1.13.  Instruir  seus empregados  quanto às necessidades  de acatar  as orientações  da Contratante em especial

aquelas emanadas pela CCIH ou equivalente responsável pela unidade, inclusive quanto ao cumprimento das Normas

Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;

15.1.14. Registrar  e  controlar,  juntamente  com  o  preposto  da  Administração,  diariamente,  a  assiduidade  e  a

pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências existentes;

15.1.15. Ficarão a cargo da CONTRATADA os custos de frete, impostos, taxas e etc., que venham a incidir sobre o

objeto deste Termo de Referência.

15.1.16. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando

a correta execução dos serviços;

15.1.17. Alguns serviços que serão informados pelas Unidades, deverão ser executados em horários que não interfiram

com o bom andamento da rotina de funcionamento da Administração;

15.1.18. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

15.1.18.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;

15.1.18.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

15.1.18.3 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;

15.1.18.4 Treinamento/capacitação  periódicos  dos  empregados  sobre  boas  práticas  de  redução  de

desperdícios/poluição conforme orientação da CCIH de cada Unidade;

15.1.18.5 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação;

15.1.18.6 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais

como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio

e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

15.1.18.7 Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes

produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação

específica.

15.1.18.8 A  contratante  deverá  encaminhar  os  pneumáticos  inservíveis,  aos  fabricantes  para  destinação  final,

ambientalmente adequada, tendo em vista que pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente

constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação atende a

Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999.

15.1.19 Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados, por meios próprios ou mediante fornecimento de vale

transporte,  para a cobertura do trajeto residência trabalho e vice versa (inclusive quando da realização de serviço

extraordinário).

15.1.20 Alocar os funcionários que irão desenvolver os serviços contratados somente após efetivo treinamento, com

avaliação do conteúdo programático, tais como: noções de fundamentos de higiene hospitalar, noções de infecção

hospitalar,  uso correto de EPI’s,  comportamento,  postura,  normas e  deveres,  rotina de trabalho  a ser  executado,

conhecimento dos princípios de limpeza, determinar o tempo de revezamento de servidores em setores fechados e

outros;

15.1.21 Indicar o profissional responsável técnico, devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a

execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade estabelecidas pela legislação vigente, ministrar

treinamentos, selecionar, escolher, adquirir e prover o uso adequado de EPI’s e produtos químicos;
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15.1.22 No ato da seleção, os colaboradores que forem admitidos pela contratada, antes do início de atividades na

instituição  de saúde,  para a própria  prevenção e atendendo as exigências  e normativas da mesma,  deverão  ser

vacinados conforme com o Programa Nacional de Imunização - PNI. Fica impossibilitado de desenvolver as atividades

no local de trabalho o colaborador que não atender a essas exigências;

15.1.23 Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de fornecimento de benefícios e encargos;

15.1.24 Preservar e manter a CONTRATANTE sem ônus ou responsabilidades, de todas as reivindicações, queixas e

representações de quaisquer naturezas, referente aos serviços, responsabilizando-se expressamente pelos encargos

trabalhistas e previdenciários;

15.1.25 Manter o quadro necessário de funcionários para o desenvolvimento dos serviços, em quantitativos suficientes

de acordo com a área a ser limpa;

15.1.26 Manter um extra de no mínimo de 10 %(dez) por cento do quantitativo de profissionais de cada unidade, para

eventual  necessidade de substituições, casos de faltas,  atestados médicos e outros,  objetivando a manutenção e

continuidade da qualidade dos serviços prestados.

15.1.27 Apresentar, previamente, a relação dos empregados da CONTRATADA que serão colocados à disposição da

Unidade de saúde no cumprimento da prestação dos serviços no mínimo no último dia útil anterior ao início da semana,

ou seja, deverá apresentar a escala da semana seguinte sempre na sexta-feira da semana anterior até às 10h (dez)

horas, para conhecimento do setor administrativo da unidade, à referida escala deverá conter:

7. Nome do Funcionário;

8. Horário de Labor;

9. Período a que se refere à referida escala (dd/mm/aa);

10. Assinatura do Supervisor;

11. Assinatura de “Ciência” pela Unidade de Saúde.

15.1.28 Responsabilizar-se por qualquer dano, avaria, depredação, causados nos estabelecimentos, causado por seus

funcionários, devendo providenciar de imediato o conserto das avarias, bem como em se tratando de equipamentos,

máquinas, utensílios, mobiliários e material de consumo a ser disponibilizado, no caso os (Dispenser) ou quaisquer

outros itens pertencentes à Unidade, em igual marca, cor, discriminação, potência, referência sem qualquer ônus a

administração pública, a não substituição dos itens avariados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, estará

sujeito a notificação formal, se o problema persistir por 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da notificação, a

CONTRATADA será penalizada com multa de 05% do valor dos serviços mensais;

15.1.29 Os locais, ora disponibilizados pela CONTRATANTE a CONTRATADA com a destinação da guarda de seus

pertences,  deverá  ser  equipado  pela  CONTRATADA,  sendo  que  esta  se  responsabilizará  pelas  adequações  e

mobiliários (armários, etc) necessários para a guarda de suas matérias de limpeza e pertences de seus funcionários.

15.1.30 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.

15.1.31 Os materiais de limpeza e germicidas em estoque devem estar regularizados junto à Anvisa e serem armaze-

nados em área ou local especificamente designado e identificado (RDC 44 de 17 de Agosto de 2009).

15.1.32 A CONTRATADA será responsável pelos seus funcionários devendo tomar todas as medidas quanto aos aci-

dentes de trabalho com sangue e outros fluidos e etc, potencialmente contaminados onde estes devem ser tratados

como casos de emergência médica, uma vez que as intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B ne-

cessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente, para a sua maior eficácia.

15.1.33 Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar, não será mantido nas dependências da execução

dos serviços ou quaisquer outras instalações do Contratante;

15.1.34 Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados não qualificados ou

entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
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15.1.35 Realizar, por meio de responsável técnico especialmente designado, treinamentos e reciclagens periódicas aos

empregados que estejam executando limpeza no hospital, conforme disposições contidas na NR32 - Segurança e Saú-

de no Trabalho em Serviços de Saúde;

15.1.37 Manter a disciplina entre os seus funcionários;

15.1.38 Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários diretamente envolvidos na

execução dos serviços;

15.1.39 A empresa vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se

fizerem na execução dos serviços, decorrentes de modificações de quantitativos ou especificações, até o limite de 25%

(Vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado. 

15.1.40 Havendo  aumento,  criação  e  exclusão  de  áreas  de  limpeza,  conservação  e  arruamento,  serão  estes

comunicados, por escrito a CONTRATADA, com a juntada da documentação que comprove o mesmo, decorrendo daí

um ajuste  no instrumento  contratual.  Tão logo  seja  excluído ou  criado  o  local,  a  contratada deverá  comunicar  a

SEMUSA o nome dos funcionários excluídos, transferidos para outros locais, se for o caso ou admitidos.

15.1.41 A jornada individual semanal de cada funcionário deverá ser distribuída de acordo com a necessidade do setor 

respeitando as legislações pertinentes, e o que determina a Instrução Normativa nº. 3 de 15 de Outubro de 2009 do 

MPOG;

15.1.42 Caso as áreas forem muito pequenas, ou seja, inferiores a produtividade/homem/dia, deverá ser implantado o

posto de trabalho conforme as legislações pertinentes;

15.1.43 Pagar, se devido, a seus empregados o adicional de insalubridade e periculosidade em conformidade com a

Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

15.1.44 Pagar  as verbas e obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e convencionais  a todos os seus funcionários

alocados no contrato, dentro dos prazos e condições previstas na Constituição da República de 1998, na Legislação

Trabalhista, previdenciária nos acordos e Convenções Coletivas aplicáveis se houver;

15.1.45 OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CONSTANTES NA SÚMULA Nº. 331 DO TRIBUNAL SUPERI-

OR DO TRABALHO, INSTRUÇÃO NORMATIVA NºS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2009 DO MPOG, COM AS

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS IN’S 03, 04, 05 E 7/2009, CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE DE

CONDUTA-TAC Nº. 0405/2010 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

15.1.45.1 Em razão da súmula nº. 331 do Tribunal Superior do Trabalho para garantia do cumprimento das obrigações

trabalhistas advindas deste termo de referência, os valores  provisionados para pagamento das férias acrescido de 1/3

constitucional, 13º salário e rescisão contratual  poderão  ser  depositados  pela Administração  em  conta  vinculada

específica,  que somente  será  liberado  para  o  pagamento  direto  dessas  verbas  aos  trabalhadores,   em

conformidade  com  o  disposto  no  Anexo  VII  da  Instrução  Normativa  nº.  02/2009  do  MPOG,  com  as  alterações

introduzidas pelas IN’s 03, 04 e 05/2009, nas seguintes condições:  

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos; 

b) parcialmente, pelo valor correspondente as férias, aos 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados

vinculados ao contrato;  

c)  parcialmente,  pelo valor  correspondente  aos  13ºs salários proporcionais,  férias proporcionais  e à  indenização

compensatória,  porventura  devida  sobre  o  FGTS,  quando  da demissão de empregado vinculado ao contrato; 

d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; 

e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de

todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.       

15.1.45.2  Estes faturamentos somente serão aceitos mediante apresentação dos comprovantes/recibos originais de

pagamento acompanhados de cópia autenticada ou cópia simples que será autenticada por servidor. 
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15.1.45.3 Nos termos do inciso II do artigo 19 da Instrução Normativa nº. 02/2008, alterada pela Instrução Normativa

nº03 de 15/10/2009, IN 04 de 11/11/2009, IN 05 de 8/12/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a

Contratada autoriza a contratante a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da Contratada, observada

a legislação específica. 

15.1.45.4 Nos termos do inciso IV do artigo 19 da Instrução Normativa nº. 02/2008, alterada pela Instrução Normativa

nº03 de 15/10/2009, IN 04 de 11/11/2009, IN 05 de 18/12/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a

Contratada autoriza a Contratante a fazer o desconto na nota fiscal e o pagamento direto dos salários e demais verbas

trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha  no  cumprimento  dessas  obrigações  por parte da Contratada,

até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

15.1.45.5 Os efeitos financeiros deste contrato iniciar-se-ão na data da Ordem de Início das Atividades. 

15.1.45.6 A SEMUSA irá verificar, quando da rescisão contratual, o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias

ou a comprovação de que os empregados serão realocados em  outra  atividade  de  prestação  de  serviços,  sem

que  ocorra  a  interrupção  do contrato de trabalho;  

a) até que a contratada comprove o disposto neste parágrafo, a Contratante deverá reter a garantia prestada.

 Em  caso  de  não  comprovação  pela  Contratada  do  pagamento  de  salários  dos  seus  empregados  e  encargos

trabalhistas, fica a Contratante autorizada a adotar as providências necessárias para garantir o efetivo cumprimento

das obrigações.

15.1.46 DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. 

15.1.46.1 A  nota  fiscal,  deverá  obrigatoriamente,  vir  acompanhada  dos  documentos  abaixo   relacionados

correspondentes  à  última  competência  vencida,  ou  seja, conforme prazos estipulados pela legislação trabalhista e

previdenciária:  

a) Cópia da Guia de Recolhimento por Tempo de Serviço (GRF), com autenticação mecânica ou acompanhado do

comprovante de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet; 

b)  Cópia da Guia de Previdência Social  (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de

recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet; 

c) Cópia da Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE); 

d) Cópia da Relação dos Tomadores/Obras (RET); 

e) Cópia da Folha Analítica dos Trabalhadores do mês da última competência vencida; 

f) Cópia de protocolo de Envio de Arquivos emitida pela conectiva social (GEFIP). 

15.1.46.2 A contratada, quando solicitada, deverá encaminhar, em até 15 (quinze) dias corridos da solicitação formal da

Contratante os seguintes comprovantes:

a)  Cópia das folhas  de ponto dos empregados  por  ponto eletrônico ou meio  que não seja padronizado (Súmula

338/TST); 

b) Comprovante individualizado de pagamento dos salários; 

c) Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: RAIS (anual) e CAGED, quando

houver admissão e/ou demissão de funcionário; 

d) Comprovante individualizado de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, etc.), a que

estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho; 

e) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado; 

f) Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da Contratada. 
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15.1.46.3 Mensalmente,  para  todos  os  empregados  admitidos,  a  Contratada  deverá  apresentar  a  seguinte

documentação, devidamente autenticada: 

 a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF; 

b) CTPS dos empregados admitidos; 

c) Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os serviços; 

d) Comprovantes de entrega dos Uniformes/EPI; 

d.1) A quantidade de Uniformes/EPI a ser entregue a cada funcionário deverá ser  igual ao proposto na planilha de

custos.  

15.1.46.4 A Contratada deverá encaminhar no último mês da prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato),

a documentação relacionada abaixo, sendo que os mesmos deverão estar acompanhados de cópias autenticadas em

cartório ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber: 

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados,

quando exigível pelo sindicato da categoria; 

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais; 

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido; 

d) Quando o empregado da Contratada, alocado na SEMUSA, for transferido a outro cliente, sem que haja rescisão de

seu contrato de trabalho, esta circunstância deverá ser comunicada e demonstrada perante a Contratante para se

desincumbir  da  obrigação.   Não  o  fazendo,  presumir-se-á  o  descumprimento  da  obrigação  contida  no  presente

parágrafo. 

15.1.46.5 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior inclusive quando do término da vigência do presente contrato.  

15.1.46.6 As inconsistências ou dúvidas, verificadas nas documentações entregues relacionadas nas letras anteriores,

terão o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação de diligência pela

Contratada, para serem formal e documentalmente esclarecidas, sob pena de aplicação das penalidades contratuais e

legais cabíveis. 

15.1.46.7 Uma vez recebida à documentação mencionada, o servidor responsável pela conferência deverá apor a data

de entrega e assiná-la.

O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da Contratada em situação  irregular perante as

obrigações  fiscais,  trabalhistas e previdenciárias implicarão  rescisão  contratual,  sem  prejuízo  da  aplicação  das

penalidades  e  demais cominações legais. 

15.1.47 REPACTUAÇÃO

15.1.47.1 Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis  nos 12 (doze)  primeiros meses,  a contar  da data do

orçamento a que a proposta se referir, sendo permitida, após esse prazo, a repactuação desde que seja observado o

interregno mínimo de um ano, mediante demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato,

devidamente formalizada e justificada. 

15.1.47.2 O  interregno  mínimo  de  1  (um)  ano  para  a  primeira  repactuação  será  contado  da  data  limite  para

apresentação  das  propostas  constantes  do  instrumento  convocatório  para  os  insumos  e  da   data   do   acordo,

convenção  ou  dissídio  coletivo  de  trabalho  ou equivalente,  vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta,  para

a  variação  dos  custos decorrentes da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes  instrumentos, na forma

do  parágrafo  3º  do  artigo  37  da  IN  2,  alterada  pelas  IN’s  03,  04  e  05/2009  do MPOG, combinado  com  o

artigo  38  da  mesma  Instrução  Normativa,  incorporada  das  alterações retromencionadas.  

15.1.47.3 Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que

deu ensejo à última repactuação. 
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 As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de demonstração 9.1.47.4 analítica da

alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo,

convenção coletiva ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for  a  variação  de  custos  objeto  da

repactuação. 

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.  

15.1.47.5 Quando  da  solicitação  da  repactuação,  esta  somente  será  concedida  mediante  a  comprovação  pela

Contratada do aumento dos custos, considerando-se: 

I - Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

II - As particularidades do contrato em vigência; 

III - A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 

V - A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.  

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

I - A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

I- Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão

das próximas repactuações;  

III- 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, convenção 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; 

IV- Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em

relação à diferença porventura existente. 

A repactuação contratual deverá ser pleiteada até a data da prorrogação contratual subsequente ao acordo, convenção

ou dissídio coletivo, sob pena de preclusão do direito da contratada de repactuar. 

15.1.47.6 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção  do

equilíbrio  econômico  dos  contratos  com  base  no disposto no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.   

15.1.47.7 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às

obrigações  e  encargos  sociais  e  trabalhistas,  ensejará  a  aplicação,  pela  Contratante,  de  sanções  administrativas

constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de  21/06/93,  podendo  culminar  em  rescisão  contratual,  conforme

disposto  nos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666, de 1993 e artigo 34-A e seu parágrafo único da IN 02/2009 e suas

alterações.

15.1.48 Deverá ser elaborado e implementado o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA e o Programa

de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.

15.1.49 A CONTRATADA deverá cumprir todas as legislações ambientais e sanitárias pertinentes, entre outras Leis,

Decretos e Portarias, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes ao caso, independente de estarem elencadas neste

Termo de Referência ou no contrato.

15.1.50 Todos os atos normativos mencionados neste Termo de Referência, quando substituídos ou atualizados por

novos atos, terão a referência automaticamente atualizada em relação ao ato de origem.

15.2 DA CONTRATANTE:

A Administração obriga-se a:
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15.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei  n°

8.666/93;

15.2.1 Emitir relatório do DA/SEMUSA, quando do não cumprimento das cláusulas deste contrato pela CONTRATADA,

relatando as falhas e o setor da unidade prejudicado pela não execução adequada dos serviços;

15.2.2. Disponibilizar instalações sanitárias;

15.2.3. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios.

15.2.4 Caberá a Divisão de Manutenção  ou  quem  a  diretoria  da Unidade/Órgão determinar: 

 I - Conferir, diariamente, quais os empregados terceirizados estão prestando serviços e em quais funções.  
 
a) verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. 

b) em caso de faltas  ou  horas  trabalhadas  a menor,  a  Fiscalização  da SEMUSA  deverá  ser comunicada. 

 
II  -  acompanhar  os  recursos  materiais  (produtos,  equipamentos,  utensílios  e  ferramentas  de  limpeza,  EPI,  EPC)

utilizados,  comunicando  as  irregularidades  à  Fiscalização  da SEMUSA, tais como: 

a) material que cause danos às instalações da Contratante ou à saúde dos serventes de limpeza ou a terceiros, tais

como ácidos, substâncias tóxicas ou venenosas; 

b) materiais que prejudiquem a estética do prédio; 

c) exalação de mau cheiro ou odores fortemente ativos; 

d) falta de materiais ou em quantidade insuficiente.  

e) não adoção de  práticas  de  sustentabilidade  ambiental  na  execução  dos  serviços,  nos termos da IN nº. 1, de

19/1/2010 do MPOG; 

15.2.5 Prestar ao contratado quando necessário quaisquer esclarecimentos relativos aos procedimentos adotados, com

objetivo de aperfeiçoar a execução dos serviços.

15.2.6 Pagar  a Contratada pelos serviços  executados  mensalmente  desde que o mesmo esteja  com toda a sua

documentação em vigor conforme exigência deste.

15.2.7 Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do serviço, para assegurar a fiel observância de suas

cláusulas, bem como do que consta das especificações dos anexos do presente Termo de Referência;

15.3 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:

Não  obstante  a  contratada  seja  a  única  e  exclusiva  responsável  pela  execução  de  todos  os  serviços,  a

Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer

a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

15.3.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que estiver sem

uniforme ou crachá, recusa de utilização adequada dos EPI, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

15.3.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro de

função profissional;

15.3.3. Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitários ou equipamento cujo uso considere

prejudicial  à  boa  conservação  de  seus  pertences,  equipamentos  ou  instalações,  ou  ainda,  que  não  atendam às

necessidades e as Normativas vigentes.

15.3.4 A fiscalização será através da avaliação da Contratada na Prestação de Serviços de Limpeza  podendo ser
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utilizado o modelo sugerido nos ANEXOS VI e VI-A deste Termo de Referência, com a análise dos seguintes módulos:

· Equipamentos e Produtos e Técnica de Limpeza;

· Pessoal;

· Frequência; e

· Inspeção dos Serviços nas Áreas

16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Deverá contratar com a Administração Pública, a empresa que apresentar os seguintes documentos que

comprovem sua habilitação técnica:

a) Licença da Vigilância Sanitária vigente na época do certame para o objeto deste;

b) Licença de operação emitida pelo órgão do Meio Ambiente Municipal ou Estadual, conforme a jusrisprudência da

sua empresa; 

c) Alvará de funcionamento expedido por Órgão competente;

d) Comprovação de Registro ou Inscrição da Empresa e de seus Responsáveis Técnicos junto ao respectivo Conselho de

Classe. 

e) Comprovação da existência no quadro da empresa de responsável Técnico pelas atividades da mesma. 

e.1) A comprovação a que se refere a alínea "d" poderá ser feita mediante  Declaração formal de disponibilidade do

profissional, conforme preceitua o Art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93. 

f) Atestado de Capacidade Técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,  comprovando a

aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível,  com o  objeto  deste  Termo de  Referência,  com

comprovação da execução do serviço (exemplos: nota fiscal, contrato de prestação de serviços).

f.1) As empresas deverão comprovar o serviço executado, através de Nota fiscal, contrato de prestação de serviço ou

outro documento que vise a comprovação do serviço executado, devendo este ser devidamente autenticado em cartório

competente.

f.2) Entende-se por pertinente e compatível em características   o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma

de atestados, contemplem a parcela de maior relevância do serviço objeto desta licitação.

f.3) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de

atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços dos atestados prestados no mesmo período),

comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto

deste termo, com pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quantitativo previsto no Termo de Referência.

f.4)  Entende-se por  pertinente e  compatível  em prazo o(s)  atestado(s)  que em sua individualidade ou soma de

atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços dos atestados prestados no mesmo período),

comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto

deste termo, pelo período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência proposta.

f.5) A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade Técnica quanto a características, quantidades e

prazos deverão ser avaliados individualmente de acordo com o previsto neste tópico, sendo desclassificado caso não

atenda ao mínimo previsto em qualquer dos subtópicos individuais.

17. VISTORIA TÉCNICA:
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17.1  A  Vistoria  Técnica  será  facultativa,  devendo  ser  realizada  pelos  interessados  para  melhor  subsidiar  suas

informações quando da elaboração de suas planilhas de custos, poderem qualquer dia útil nos locais da prestação dos

serviços, até o último dia útil que anteceder ao dia marcado para a abertura do Processo Licitatório (primeiro dia útil

anterior ao da abertura da licitação); 

17.2 O interessado (a) deverá comparecer na Direção da Unidade Hospitalar, horários: das 7:30h ás 13:30h, para o

devido agendamento de Visita.

17.3 As  empresas  participantes  da  licitação  deverão  apresentar  Declaração  Expressa  de  que conhece  e/ou

vistoriou o  local  onde serão realizados os serviços e  acata todas  as condições previstas no Edital  e

Anexos, principalmente quanto as instalações físicas, não sendo aceito qualquer questionamento futuro  referente a

dificuldades técnicas na realização dos serviços.

18. OBSERVAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA– BOAS PRATICAS AMBIENTAIS:

1. A CONTRATADA deverá  elaborar  e  manter  um programa interno  de  treinamento  de  seus  empregados  para

redução  de  consumo  de  energia  elétrica,  consumo  de  água  e  redução  de  produção  de  resíduos  sólidos,

observadas as normas ambientais vigentes;

2. Receber, do Contratante, informações a respeito dos programas de uso racional dos recursos que impactem o

meio ambiente;

3. Responsabilizar-se  pela  apresentação  por  escrito  “Relatório  de  ocorrências  para  Manutenção"  por  seu

encarregado, conforme se segue:

4. Quando houver  ocorrências,  o  encarregado deverá entregar  ao  Contratante  o “Relatório  de ocorrências  para

Manutenção” devidamente preenchida e assinada;

5. Exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas:

· Vazamentos na torneira ou no sifão de lavatórios e chuveiros;

· Saboneteiras e toalheiros quebrados;

· Lâmpadas queimadas ou piscando;

· Tomadas e espelhos soltos;

· Fios desencapados;

· Janelas, fechaduras ou vidros quebrados, entre outras.

18.1 USO RACIONAL DA ÁGUA:

2 A contratada deverá Capacitar seu pessoal quanto ao uso da água;

I. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos encarregados

devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da contratada

esperadas com essas medidas;

II. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que

promovam a redução do consumo de água.

18.2 USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA:

III. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que

promovam a eficiência energética e redução do consumo de água.
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IV. Ao remover o pó de cortinas ou persianas verificar se estas não se encontram impedindo a saída do

ar condicionado ou aparelho equivalente.

V. Realizar  verificações e quando necessário,  manutenções periódicas  nos  seu aparelhos elétricos,

extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras.

VI. Evitar o máximo de uso de extensões elétricas. 

VII. Transmitir a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia

fornecida pelo Contratante.

18.3 SANEANTES DOMISSANITÁRIOS:

1. Utilizar  racionalmente  os  saneantes  domissanitários  cuja  aplicação  nos  serviços  deverá  observar  regra

fundamental de menor toxidade, livre de corante e redução de hipoclorito de sódio.

2. Manter critérios especiais para aquisição e uso de produtos biodegradáveis, observando o registro/notificação de

produtos  saneantes  domissanitários  com  finalidade  antimicrobiana  nos  termos  da  Resolução  RDC  n°35  de

16.08.10.

3. Fornecer  saneantes  domissanitários  devidamente  registrados/notificados  no  Órgão  de  Vigilância  Sanitária

competente do Ministério da Saúde (Decreto Federal n° 79.094 de 05 de janeiro de 1977 e Lei 6360/76).

19. LEGISLAÇÃO APLICADA:

 A contratação dos serviços obedecerá ao disposto nas seguintes legislações:

Leis Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02; 

Decretos Federais: 3555/2000 e 5450/2005;

 Decreto nº 13.707/14  Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de Porto Velho;

Dispositivos da súmula nº. 331 do Tribunal Superior do Trabalho; 

Instrução Normativa nº. 02/2009 do MPOG, com as alterações introduzidas pela IN nº. 03, de 15 de Outubro de 

2009 do MPOG;

Instrução Normativa n° 6 , de 23 de dezembro de 2013;

Cumprimento do termo de ajuste de conduta-tac nº. 0405/2010 –Ministério Público do Trabalho;

Resolução 306/2004 (ANVISA), que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde;

Resolução CONAMA Nº 358/2005 que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços 

de saúde e dá outras providências;

Manual de Segurança do paciente em serviços de saúde: Manual de limpeza e desinfecção de superfícies da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Anvisa, 2010;

 Norma Regulamentadora 06- Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S; 

RDC 50/ANVISA de 21 de fevereiro de 2002-  que dispõe sobre regulamento técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais a saúde; 

Norma Regulamentadora 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde;

RDC n° 184 de 22 de outubro de 2001;

RDC/ANVISA n° 14 de 28 de fevereiro de 2007;

RDC/ANVISA N° 40 DE 05 DE JUNHO DE 2008;

RDC n° 35 de 16 de agosto de 2010.
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Lei 6.360/76, DEC 79.094/76 e DEC 3961/01.

Convenção Coletiva de Trabalho do SINTELPES E SEAC (vigente na data da licitação);

Ainda ficam de plena responsabilidade da contratada atender ao disposto no PGRSS e  Manual de limpeza e De-

sinfecção da Unidade Hospitalar que será definido após o inicio das atividades assistenciais e todas as normas vi-

gentes sobre Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, 

Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento do Lixo Grupo “D”,  e suas posteriores alterações, 

tanto no âmbito Municipal, Estadual e Federal.

20. JULGAMENTO DA PROPOSTA:

No julgamento das propostas será considerado o critério Menor Preço por lote. Permitindo assim a 

ampliação da competição e favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para Administração.

21. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

21.1 Os serviços a serem contratados são de natureza continuada, pois a sua interrupção poderá causar transtornos e

prejuízos aos serviços de saúde desenvolvidos nas respectivas unidades.

21.2  Os  serviços  enquadram-se  nos  pressupostos  do  Decreto  n°  2.271,  de  1997,  constituindo-se  em  atividades

materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes

às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

21.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração

Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

22. DA JORNADA DE TRABALHO

22.1 A carga horária dos trabalhadores envolvidos na prestação do serviço é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais
conforme prevê a Consolidação das Leis Trabalhistas. 

22.2 Com a finalidade de atender a necessidade de prestação dos serviços todos os dias da semana (de segunda a
domingo,  inclusive  feriados)  nas  unidades  com  atendimento  24  horas,  (lote  1)  a  contratada  deverá  proceder
organização de reserva das equipes de forma a disponibilizar os serviços sem, no entanto, exceder a carga horária
máxima permitida pela Consolidação das Leis Trabalhistas, podendo ser utilizada escala de 12x36h.

22.3 Os horários de entrada e saída serão definidos posteriormente junto ao ato de elaboração das escalas por setor e
reserva das equipes que deverá observar:

22.3.1.Horário de funcionamento das unidades dos lotes II, III e IV, de segunda à sexta-feira, das 07:00h
às 18:00h.

22.3.2.Horário  de  funcionamento  das  unidades  com atendimentos  24  horas  constantes  do  lote  1:  de
segunda a domingo, das 07:00h às 19:00h, e das 19:00h as 07:00h do dia seguinte, devendo ser adotada
escala de plantão de 12x36h.

22.3  O  horário  de  trabalho  é  determinado  de  acordo  com  a  conveniência  e  necessidade  da  Contratante,
observando-se os limites diários estabelecidos pelos sindicatos e pela legislação em vigor. 

22.4  A  CONTRATADA  deverá  controlar  os  horários  de  entrada  e  saída  através  de  folha  de  frequência,
exclusivamente, de seus empregados vinculados ao contrato.
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22.5  Haverá  tolerância de 15 minutos na chegada dos funcionários que prestarão o serviço nas unidades  da
Contratante.  Após esse interregno, será lançada “falta”  ao funcionário e providenciada, pela Contratada, a sua
imediata substituição no dia da ocorrência,  sob pena de glosa,  desconto do valor  correspondente ao dia  não
trabalhado, e reflexos, no pagamento mensal devido à Contratada.

22. CONDIÇÕES GERAIS:

A  Contratada  se  obriga  a  aceitar  acréscimos  ou  supressões  nas  quantidades  inicialmente  previstas

respeitando os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços constantes da (s)

proposta (s) Contratada (s), diante de necessidade comprovada da Administração.

a) Durante  toda  a  execução  do  Contrato  a  contratada  se  obriga  a  manter  todas  as  condições  de  habilitação  e

qualificação exigidas na licitação, aplica-se neste contrato, no que couber, as disposições contidas no Art. 87 da Lei

Federal 8.666/93 e alterações posteriores;

b) Todas as comunicações relativas ao pretenso contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues

ou enviadas por carta protocolada, telegrama, fax, meio eletrônico, na sede da contratada;

c) A Contratada declara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos serviços que fazem parte deste termo bem

como o local de sua execução;

d) Acatar  o  que está previsto  na Convenção Coletiva de Trabalho  do SINTELPES e SEAC  (vigente na data  da

licitação);

e) No Preenchimento  da  Planilha de  Custos  deverá  ser  observada para  cada categoria  profissional  a  tabela  de

Salários de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do SINTELPES e SEAC(vigente). 

f) Qualquer tolerância da CONTRATANTE quanto a eventuais infrações contratuais não implicará renúncia a direitos e

não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente;

g) CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostas por este Termo de Referência

e seus ANEXOS.

h) No Preenchimento da Planilha de Custos, as planilhas de mão de obra deverão ser individualizadas por

turnos,  de  forma que os custos dos postos de trabalhos sejam identificados por  horário  de  trabalho em

planilhas independentes. 

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. 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.

18.2. Fica  a  Detentora  ciente  que a  publicidade  da  ata  de  registro  de  preços  na  imprensa oficial  terá  efeito  de

compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação. 

18.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto

Municipal 13.707/14, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições da Ata e do Edital que a

precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

18.4. Nos termos do Artigo 27 do Decreto Municipal 13.707/14, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência,

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
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18.5. É facultada a órgãos municipais ou entidades privadas, a adesão a ata de registro de preços da Administração

Pública Municipal.

18.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,

optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes

e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

18.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos

dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos

participantes.

18.8. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada

item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número

de órgãos não participantes que aderirem. 

18.9. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

18.10. A ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário

Oficial do Município.

18.11. A vigência  dos  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços  será  definida  nos  instrumentos

convocatórios, observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto Municipal nº 13.707/14.

18.12. Após publicidade da Ata de Registro de Preços, poderão ser firmados os Contratos dela decorrente dentro do

prazo de validade do Registro, cuja contratação será formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de

instrumento contratual, ou ainda, quando for o caso, pela emissão da nota de empenho, ordem de serviço ou outro

instrumento similar, conforme dispõe o art. 62, da Lei nº. 8.666/93.

18.13.  O licitante que tenha seus preços registrados obrigar-se-á a cumprir todas as condições dispostas na Ata de

Registro de Preços, aplicando-os ao quantitativo solicitado pela Administração.

18.14. Os serviços objeto da Ata de Registro de Preços serão solicitados de acordo com a necessidade da SEMUSA, e

a execução será nas condições definidas neste Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços.

19. DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:

É vedada a  cessão  ou  transferência  total  ou  parcial  de  quaisquer  direitos  e/ou  obrigações  inerentes  ao

presente contrato, por parte da CONTRATADA.

20. ANEXOS:

Os anexos abaixo descritos, apensados a este Termo de Referência, serão parâmetros que deverá a empresa

CONTRATADA cumprir  e  fazer  cumprir  na  íntegra,  todas  suas  cláusulas,  exigências,  especificações,  sistemas,

procedimentos afim da perfeita execução dos serviços:

ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS;

ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO/RESUMO DOS CUSTOS 

ANEXO IV – PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS;  

ANEXO V– MODELO DE  AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;

ANEXO VI-A -  EXEMPLO DE PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE.

ANEXO VII- IN MPOG N° 03, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009; 
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ANEXO VIII- ROTINA DE LIMPEZA; 

ANEXO IX- PORTARIA Nº- 7, DE 13 DE ABRIL DE 2015; 

ANEXO X- CADERNO TECNICO -  Estudo sobre a Composição dos Custos dos Valores Limites – Serviços de 

Limpeza RONDONIA, disponibilizado no endereço eletrônico  Portal de Compras do Governo Federal 

(http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

ANEXO XI - AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO; 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA; 

ANEXO XIII - MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA;

ANEXO XIV – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FATURAS

ANEXO XV – AUTORIZAÇÃO PARA RETENÇÃO DE GARANTIA

Porto Velho, 18 de Julho de 2016.

__________________________
 Edson Carlos Alencar

Mat. 272435
Departamento Administrativo

_________________________
Revisador por

Elber Rogério JUCÁ Ceccon da Silva
Diretor Administrativo/SEMUSA

Dec. 5.830/I

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA: 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 II

GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)

1.1. Deve ser elaborada planilha resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá
informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão ou entidade, divididos por contra-
to, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratifi-
cações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de traba-
lho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas.
1.2. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, será feita por amostragem. Todas as anota-
ções contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações ne-
las inseridas coincidem com as informações fornecidas pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com
especial atenção, a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente discrimina-
da em salário-base, adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos de trabalho.
1.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo.
1.4. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Ca-
tegoria - CCT.
1.5. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por
exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito).
1.6. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença
levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer deter-
minados Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
1.7. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação, devida-
mente autenticada:
a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira
de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela exe-
cução dos serviços, quando for o caso;
b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devi-
damente assinadas pela contratada; e
c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços.

2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

2.1 Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de onze por cento sobre o valor da fatura e dos
impostos incidentes sobre a prestação do serviço.
2.2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
2.3 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto ao INSS, a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT, caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

3. Fiscalização diária
3.1 Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem
ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empre-
gados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.
3.2 Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de
jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do empregador.
3.3 Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais fun-
ções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

4. Fiscalização especial
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4.1 É necessário observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos empregados devem ser obriga-
toriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a ne-
cessidade de se proceder a repactuação do contrato, observado o disposto no art. 40 desta Instrução Normativa, inclu-
sive quanto à necessidade de solicitação da contratada.
4.2 A Administração precisa se certificar de que a empresa observa a legislação relativa à concessão de férias e licen-
ças aos empregados.
4.3 A Administração precisa se certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisória de seus empregados (ci-
peiro, gestante, e estabilidade acidentária).

5. Fiscalização por amostragem

5.1 A administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem se as contribuições previden-
ciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes.
5.2 A administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os extratos da conta do FGTS, de-
vendo os mesmos ser entregues à Administração.
5.3 O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signi-
fique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado), garantindo assim o “efeito
surpresa” e o benefício da expectativa do controle;
5.4 A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela administração, por amostragem,
quaisquer dos seguintes documentos:
5.4.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante, cópia da
folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou en-
tidade contratante,  cópia(s) do(s)  contracheque(s) assinado(s)  pelo(s) empregado(s) relativo(s)  a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s);
5.4.2 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros) a que es-
tiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação
dos serviços e de qualquer empregado.

6. Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos

6.1 A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão
do contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados:
6.1.1 termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologa-
dos, quando exigível pelo sindicato da categoria;
6.1.2 guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às rescisões contratuais;
6.1.3 extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e
6.1.4 exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
6.2 A contratada poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, desde que acompanhadas de originais para
conferência no local de recebimento.

7. Providências em caso de indícios de irregularidade

7.1 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de
contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social e à
Receita Federal do Brasil – RFB.
7.2 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.
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ANEXO III

MEMÓRIA DE CÁLCULO/RESUMO DOS CUSTOS

(UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS)

OBSERVAÇÃO GERAL: O licitante deverá atentar para as instruções, cálculos, fundamentos legais e jurisprudências
detalhadas abaixo. Na elaboração de parte das informações seguimos o Manual, a Portaria n° 07, de 09/03/2011 da
SLTI do MPOG.

Composição da Remuneração (Módulo 1)
VIII. O valor da remuneração será baseado no piso salarial dos Acordos, Convenções ou Sentenças Normativas

em Dissídio Coletivo das Categorias Profissionais.
1.  Total da Remuneração (TR): é o salário base percebido mais os adicionais cabíveis, como: hora extra

adicional de insalubridade, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de tempo de serviços,
risco de vida, e outros.

2.  Na cotação o percentual mínimo do Adicional de Insalubridade deverá ser de 40%. Posteriormente a em-
presa vencedora apresentará no decorrer do contrato, Laudo Pericial referente ao percentual devido. 

3. Para  o  cálculo  do  Adicional  noturno  será  adotada  a  seguinte  fórmula:  AN  =  {{{[(salário
base/220%]x(8x60/52,5x15)}x30}/25}/2

Benefícios Mensais e Diários (Módulo 2)
1) O auxílio-alimentação; a assistência médica e familiar; o auxílio creche; o seguro de vida, invalidez e funeral; e

demais  benefícios  deverão  ser  os  estabelecidos  em Acordos,  Convenções  ou  Sentenças  Normativas  em
Dissídio Coletivo da Categoria Profissional para a média de 15 (quinze) dias  por mês.
1.1) Caso não tenha previsão nos Acordos, Convenções ou Sentenças Normativas em Dissídio Coletivo da

Categoria Profissional a empresa não poderá cotar esse item, sob pena de desclassificação.

2) O  vale-transporte  deve  ser  o  baseado  no  preço  da  passagem  do  transporte  coletivo  do  município  de
localização  do  órgão,  conforme  norma  municipal,  considerando  a  média  de  15  (quinze)  dias   por  mês,
observando a carga horária da categoria: [(Quantidades diárias x Valor Transporte x 15) - (Salário Base x
6%)].
2.1) No município onde não exista transporte coletivo, a empresa não poderá cotar esse item;

2.2) Dedução legal do vale-transporte (conforme termos do Decreto n° 95.147/87 – que regulamenta a Lei do
Vale-transporte): (Salário-base x 6%).

2.3)  No  caso  da  empresa  apresentar  declaração  de  que  possui  transporte  próprio  para  condução  dos
empregados, deverá, no mínimo, neste caso, cotar o gasto com combustível e manutenção do veículo.

Insumos Diversos (Módulo 3)
Nos insumos deve ser apresentada obrigatoriamente a planilha referente a memória de cálculo por item.
12. O valor do insumo  Uniformes  deverá definido com base em pesquisa de mercado e inclui todos os itens que

compõem o uniforme do empregado (disposto no edital): (Valor Unitário x4 / 12).
19.1A quantidade de uniformes deverá ser conforme estabelecido nos Acordos, Convenções ou Sentenças

Normativas em Dissídio Coletivo da Categoria Profissional.
19.2 Caso a empresa apresente declaração de que dispõe uniformes em estoque deverão ser apresentadas

notas fiscais das empresas fornecedoras, com datas anteriores ao período da licitação. A não apresenta-
ção desta documentação desclassifica a empresa.
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2) O valor do insumo Materiais deverá ser definido com base em pesquisa mercado e será calculado usando-se
como referência as quantidades encontradas no anexo VII – Informações Complementares, a ser preenchido
pela licitante.
2.1)  O licitante deverá observar  que nos cálculos os valores unitários devem considerar  o  custo mensal

dividindo ainda pela quantidade de mão de obra empregada;
2.2) No caso da empresa apresentar declaração de que possui o material em estoque, deverá apresentar

notas  ficais  das  empresas  fornecedoras,  com  datas  anteriores  ao  período  da  licitação.  A  não
apresentação desta documentação desclassifica a empresa.

3) O valor do insumo Equipamentos e Ferramentas deverá ser definido com base em pesquisa mercado e será
calculado usando o valor total de 12 (doze) meses, e será obtido da adição da Manutenção Mensal mais
Depreciação (Manutenção Mensal + Depreciação), onde:

- Manutenção Mensal = Valor total para 12 (doze) meses x 0,5% ao mês;

- Com relação à Depreciação Mensal, deverá ser considerada a Vida Útil (VU) do bem;

Cálculo da Depreciação:
i) Bem Durável: vida útil maior que 12 meses
j) Vida útil do bem usado no serviço = 5 anos
k) Exemplo: Roçadeira

16. Custo do equipamento = R$ 1.200,00
17. Taxa de depreciação anual = 20%
18. Depreciação anual = 1.200 x 20% = 240,00
19. Depreciação do mês = 240 / 12 = 20,00.
20. Valor a ser lançado na planilha de custos = Depreciação do mês divido pelo n° de empregados

do lote.

7. Exemplo do calculo de depreciação:

8. Depreciação: entendendo a fórmula

Taxa = 100% / VU = x%
Taxa = 100% / 5 anos = 20%

Valor Mensal = (Custo x Taxa) / n° de meses = R$ X
Valor Mensal = (1.200 x 20%) / 12 = R$ 20,00

Encargos Previdenciários e FGTS (Submódulo 4.1)
Item % Fundamento
INSS(TR x 20,00%) 20,00% Art. 22, inciso I, Lei 8.212/91.
SESI/SESC(TR x 1,50%) 1,50% Art. 3°, Lei 8.036/90.
SENAI/SENAC(TR x 1,00%) 1,00% Decreto 2.318/86.
INCRA(TR x 0,20%) 0,20% Lei 7.787/89 e DL 1.146/70.
Salário Educação(TR x 2,50%) 2,50% Art. 3°, I, Decreto 87.043/82
FGTS(TR x 8,00%) 8,00% Art. 15, Lei 8.036/90 e Art. 7°, III, CF/88.
Seguro  Acidente  deTrabalho(TR
x 1%, 2% ou 3%)

1,00% a 3,00%
Variável pelo tipo de atividade (Riscos leve, médio e grave
(1%, 2% ou 3%).

SEBRAE(TR x 0,60%) 0,60% Art. 8°, Lei 8.029/90 e Lei 8.154/90.
Obs:  1.  Conforme disposto no §3°  do  art.  13 da Lei  Complementar  n°  123,  de 14/12/2006,  as microempresas e

empresas  de  pequeno  porte  optantes  pelo  Simples  Nacional  estão  dispensadas  do  recolhimento  das
contribuições às terceiras entidades (SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, Salário Educação, e SEBRAE).
Como o objeto da licitação incide cessão e locação de mão de obra, as ME e EPP não poderão recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional,  conforme disposto do inciso XII  do art.  17 do
mesmo ordenamento, devendo o item ser cotado sob pena de desclassificação.
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3 Para definição do grau de risco do Seguro Acidente do Trabalho, consultar Anexo V do RPS, aprovado pelo

Decreto  n°  3.048/99,  com  redação  no  Decreto  n°  6.047/07,  confirmando  no  Anexo  I  da  IN  RFB n°  971,  de
13/11/2009, com redação dada pela IN RFB n° 1.071, de 15/09/2010, publicada no DOU de 16/09/2010, disponível
no “link” legislação do endereço eletrônico: www.mpas.gov.br.

13° Salário e Adicional de Férias (Submódulo 4.2)
Item % Memória de Cálculo Fundamento
13° Salário(TR x 8,33%) 8,33% [(1/12) x 100] = 8,33% Art. 7°, VIII, CF/88.
Adicional  de  Férias(TR  x
2,78%)

2,78% [(1/12) / 3 x 100] = 2,78% Art. 7°, VIII, CF/88.

Incidência  do  Submódulo
4.1 sobre 13° Salário

Aplicar o percentual do sub-módulo 4.1 somente sobre o valor do 13° salário.

Afastamento Maternidade (salário maternidade) (Submódulo 4.3)
Item % Memória de Cálculo Fundamento

Afastamento Maternidade 0,00% -
Art.  6°,  7°,  XVIII  e 201, CF/88 e Art.
392, CLT.

Incidência do Submódulo 4.1
sobre  o  Afastamento
Maternidade

Aplicar  o  percentual  do  sub-módulo  4.1  sobre  o  valor  do  Afastamento
Maternidade.

Obs: Considerando que o empregador é reembolsado ou abate do recolhimento do INSS o valor referente ao salário-
maternidade.  Entende-se que neste sub-módulo o percentual  a  ser  aplicado é de 0,00% (zero  por  cento).
Portanto não poderá cotar valores nesse item, sob pena de desclassificação.

Provisão para Rescisão (Submódulo 4.4.)
Item % Memória de Cálculo Fundamento

Aviso prévio indenizado(TR x
0,42%)

0,42%

[(1/12)  x  0,05]  x  100 =  0,42%.
Aplicar este percentual  sobre o
valor  Total  da  Remuneração
(TR).

Art. 7°, VIII, CF/88.

Incidência  do  FGTS  sobre
aviso prévio indenizado

Aplicar o percentual do FGTS sobre o aviso
prévio  indenizado  =  [(8/100)  x  Valor  do
aviso prévio indenizado].

Acórdão  2.217/2010  –  Plenário  –
TCU.

Multa  do  FGTS  sobre  aviso
prévio indenizado

4,36%

[0,08 x 0,5 x 0,9 x (1 + 1/11 +
1/11  +  1/3  x  1/11)  x  100]  =
4,36%.  Aplicar  este  percentual
no  valor  correspondente  a
Incidência  do  FGTS  sobre  o
custo de referência para o Aviso
Prévio Indenizado.

Art. 18, §1°, Lei 8.036/90 e Art. 1°,
LC 110/01.

Aviso  prévio  trabalhado  (*)
(TR x 0,04%)

0,04%

[(7/30)/12] x 0,02 x 100 = 0,04%.
Aplicar este percentual  sobre o
valor  Total  da  Remuneração
(TR).

Art.  488,  CLT  e  Acórdão
3.006/2010 – Plenário – TCU.

Incidência do submódulo 4.1
sobre aviso prévio trabalhado

Aplicar o percentual do submódulo 4.1 sobre o valor do aviso prévio trabalhado.

Multa  do  FGTS  sobre  aviso
prévio trabalhado

1,11%

(50%  x  0,08)/30/12  x  100  =
1,11% Aplicar este percentual no
valor correspondente a alíquota
do FGTS (8%) sobre o custo de
referência  para  o  Aviso  Prévio
Trabalhado.

Lei 8.036/90 e 9.491/97.

Custo de Reposição do Profissional Ausente (Submódulo 4.5)
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Item % Memória de Cálculo Fundamento

Férias(TR x 8,33%) 8,33% (1/11) x 100 = 8,33%
Art. 7°, XVII, CF/88 e Art. 129 e 130,
CLT.

Ausência  por  doença(TR  x
1,39%)

1,39% [(5/30)/12 x 100] = 1,39%
Arts. 131, III, 201, I e 476, CLT e Art.
18, I e 59 a 63, Lei 8.213/91 e Art. 6°,
II, IN 84/10.

Licença  Paternidade(TR  x
0,02%)

0,02%
[(5/30)/12]  x  0,015 x  100 =
0,02%

Art.  7°,  XIX, CF/88 c/c  Art.  10,  § 1°,
ADCT.

Ausências legais(TR x 0,56%) 0,56%
[(2/30)  x  (1/12)  =  0,0056  x
100 = 0,56%

Art. 131, I e 473, I a IX, CLT e Acórdão
1.753/2008 – Plenário – TCU.

Ausência  por  acidente  de
trabalho(TR x 0,28%)

0,28%
[(1/30)  x  (1/12)  x  0,0028  x
100 = 0,28%

Lei 6.367/76, Art. 473, CLT e Acórdão
1.753/2008 – Plenário – TCU.

Incidência do submódulo 4.1
sobre o custo de reposição

Aplicar o percentual do submódulo 4.1 sobre o valor encontrado para o Custo de
Reposição do Profissional Ausente.

Custos Indiretos e Lucro (CITL) (Módulo 5)
1) Custos  Indiretos  (Taxa  de  Administração):  São  os  gatos  da  licitante  com  sua  estrutura  administrativa,

organizacional e gerenciamento de seus contratos, tais como funcionamento e manutenção da sede, pessoal
administrativo,  material  e  equipamentos de escritório,  supervisão de serviços.  Cálculo:  (Soma do Total  dos
Módulos 1 + 2 + 3+ 4 x % dos Custos Indiretos)

2) Lucro: É o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado mediante incidência percentual
sobre a remuneração, benefícios mensais e diários, insumos, encargos sociais e trabalhistas e custos indiretos.
Cálculo: [(Soma do Total dos Módulos 1 + 2 + 3+ 4 + Valor dos Custos Indiretos) x % do Lucro]

3) Para auxílio dos cálculos dos tributos foi criado o Módulo 6 na Planilha de Custos e Formação de Preços:
3.1)  Tributos (Módulo 6): São os valores referentes ao recolhimento de impostos e contribuições incidentes
sobre o faturamento, conforme estabelecido pela legislação vigente. Para os serviços de limpeza apresentam-se
os percentuais máximos de:
- PIS = 1,65%;
- COFINS = 7,60%;
- ISS – 5%.
2.1)  O licitante  deve observar  se  é  optante  do  simples  e  qual  o  tipo  de  regime de  tributação  (incidência
cumulativa e não-cumulativa) ao qual estará submetida durante a execução do contrato e apresentar os cálculos
e percentuais corretos.
2.2) Antes de efetuar o cálculo dos tributos a empresa deverá definir o Valor Base para o Cálculo dos Tributos
pela seguinte fórmula: Valor Base para o Cálculo dos Tributos = Anexo II-B-Subtotal / (1 – Total % dos Tributos).

Observações Finais
1) (*) O item “aviso prévio trabalhado” será zerado após o primeiro ano de vigência do contrato (caso não

haja empregados demitidos e o contrato seja prorrogado), conforme Acórdão 3.006/2010 – Plenário – TCU.
2) Os  itens  com  índices  percentuais  (%)  variáveis  ou  que  não  possuam  índices  (somente  valores),

obrigatoriamente, deverão vir acompanhados de memória de cálculo.
3) Atendendo ao disposto na Portaria n° 2, de 12 de Janeiro de 2012, o valor do metro quadrado (m2), deverá

acatar o Limite Mínimo e Máximo para a contratação dos Serviços de Limpeza e Conservação, conforme Anexo
I da referida Portaria. Caso fique fora destes limites a licitante será desclassificada.

3.1) Cálculo do Preço Mensal Unitário por posto de trabalho:
l) Área Interna/Hospitalar = 330 m2

m) Área Externa = 1.200 m2

n) Exemplo: Limpeza e Conservação
21. Custo Médio do Posto de Trabalho = R$ 4.503,81
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ANEXO IV

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MODELO

 Nº Processo  

 Licitação Nº  

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas

 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

B Município/UF  

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo  

D Nº de meses de execução contratual  

 

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de Medida  Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)

   

   

   

Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e suas 

respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente justificado.

Nota (2)- As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados serviços que não 

necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração.

Anexo IV-A – Mão-de-obra

(MODELO)

Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

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

         Deverá ser observada a Tabela de Salários de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do SINTELPES

(vigente).

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

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

109



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

1
Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base  

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade  

D Adicional noturno  

E Hora noturna adicional  

F Adicional de Hora Extra  

G Outros (especificar)  

 
Total da Remuneração

 

 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte  

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)  

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  

F Outros (especificar)  

 
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 Outros (especificar)  

 
Total de Insumos diversos

 

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   

B SESI ou SESC   

C SENAI ou SENAC   

D INCRA   

E Salário Educação   

F FGTS   
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G Seguro acidente do trabalho   

H SEBRAE   

TOTAL
  

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(décimo terceiro) Salário 

4.2 13º 13 º (décimo terceiro) Salário Valor (R$)

A 13 º (décimo terceiro) Salário  

Subtotal  

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo
terceiro) salário

 

TOTAL
 

 Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: Valor (R$)

A Afastamento maternidade  

B Incidência dos encargos 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 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

A Férias e terço constitucional de férias  

B Ausência por doença  

C Licença paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por Acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
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 Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

Valor (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  

4.2 4.2 13º (décimo-terceiro) salário  

4.3 4.3 Afastamento maternidade  

4.4 4.4 Custo de rescisão  

4.5 4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

4.6 4.6 Outros (especificar)  

TOTAL 
 

 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

 5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos   

C Lucro

B Tributos   

 B1. Tributos Federais (especificar)   

 B.2 Tributos Estaduais (especificar)   

 B.3 Tributos Municipais (especificar)   

 B.4 Outros tributos (especificar)   

 
Total

  

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

Anexo IV – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado

 Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)

A Módulo 1 – Composição da 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 empregado  

Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

Tipo de serviço

(A)

Valor proposto

por empregado

(B)

Qtde de

empregados por

posto

(C)

Valor proposto

por posto

(D) = (B x C)

Qtde

de postos

(E)

Valor total do serviço

(F) = (D x E)

I Serviço 1 (indicar) R$  R$  R$

II Serviço 2 (indicar) R$  R$  R$

... Serviço .. (indicar) R$  R$  R$

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)  
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Anexo IV-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

 
Valor Global da Proposta

 Descrição Valor (R$)

A Valor proposto por unidade de medida *  

B Valor mensal do serviço  

C
Valor global da proposta

(valor mensal do serviço X nº meses do contrato).

 

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

ANEXO III-F – Complemento dos serviços de limpeza e conservação

 I - PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR m²

 ÁREA INTERNA – (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área interna, alíneas “a” e “b” do artigo 44, para as 

demais alíneas deverão ser incluídos novos campos na planilha com a metragem adequada).

 

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2)

PREÇO HOMEM-MÊS

(R$)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO _____1______

(30** x 600*)

  

SERVENTE __1__

600*

  

TOTAL  

ÁREA EXTERNA  (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área externa, alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do artigo 44, para 

as demais alíneas deverão ser incluídos novos campos na planilha com a metragem adequada.)

 

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2)

PREÇO HOMEM-MÊS

(R$)

(1x2)

SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO ______1_______

(30** x 1200*)

  

SERVENTE __1__

1200*

  

TOTAL  

 

ESQUADRIA EXTERNA  (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área externa, alíneas “b” e “c” do artigo 44, para 

as demais alíneas deverão ser incluídos novos campos na planilha com a metragem adequada.)

 

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTI-

(2)

FREQÜÊNCIA 

(3)

JORNADA DE 

(4)

=(1x2x3)

(5)

PREÇO 

(4x5)

SUB-
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VIDADE

(1/M²)

NO MÊS 

(HORAS)

TRABALHO 

NO MÊS 

(HORAS)

Ki**** HOMEM-MÊS 

(R$)

TOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO ___1__

30** x 220*

16*** __1__

191,40

0,0000127   

SERVENTE _1__

220*

16*** __1__

191,40

0,000380   

TOTAL
 

FACHADA ENVIDRAÇADA - FACE EXTERNA

 

MÃO DE OBRA

(1)

PRODUTI-

VIDADE

(1/M²)

(2)

FREQÜÊNCIA

NO

SEMESTRE

(HORAS)

(3)

JORNADA DE

TRABALHO

NO SEMESTRE

(HORAS)

(4)

=(1x2x3)

Ke****

(5)

PREÇO HOMEM-

MÊS

(R$)

(4x5)

SUB-

TOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO ____1___ 

4** x 110*

8*** ___1___

1.148,4

0,0000158   

SERVENTE _1__

110*

8*** ___1___

1.148,4

0,0000633   

TOTAL
 

 

 ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR E ASSEMELHADOS 

 MÃO DE OBRA (1) PRODUTIVIDADE

(1/M²)

(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$) (1x2) SUBTOTAL

(R$/M²)

ENCARREGADO _____1_____

30** x 330*

  

SERVENTE _1__

330*

  

TOTAL
 

 

* Caso as produtividades mínimas adotadas sejam diferentes, estes valores das planilhas deverão ser adequados à 

nova situação, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke).

** Caso a relação entre serventes e encarregados seja diferente, estes valores das planilhas deverão ser adequados à 

nova situação, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke).

*** Frequência sugerida em horas por mês. Caso a freqüência adotada, em horas, por mês ou semestre, seja diferente,

estes valores deverão ser adequados à nova situação, bem como os coeficientes delas decorrentes (Ki e Ke).

 

II - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

 

TIPO DE ÁREA

PREÇO MENSAL UNITÁRIO

(R$/ M²)

ÁREA

(M²)

SUBTOTAL

(R$)
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I - Área Interna-diurno    

II - Área Externa-diurno    

III - Área Hospitalares e assemelhadas diurno    

IV – Área Interna-noturno    

V - Área Hospitalares e assemelhadas noturno    

Outras - (especificar)    

TOTAL
 

 

ANEXO  V

MODELO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços de Limpeza consiste na análise dos seguintes módulos:

· Equipamentos e Produtos e Técnica de Limpeza;

· Pessoal;

· Frequência e

· Inspeção dos Serviços nas Áreas

Caberá  ao  Contratante  designar  responsável  pelo acompanhamento das atividades  a  serem executadas,

emitindo certificados mensais de prestação e avaliação dos serviços, observando, entre outros, os seguintes critérios:

·  Avaliação  de  limpeza  de  todas  as  superfícies  fixas  horizontais  e  verticais  (levar  em  consideração  áreas  em

manutenção predial).

· Avaliação do cumprimento do Plano de Atividades Diárias e do Cronograma de 

Limpezas Terminais.

· Avaliação da execução da limpeza hospitalar.

· Reabastecimento dos descartáveis como: papel toalha, higiênico, sabonete líquido, e sacos para o acondicionamento

dos resíduos.

· Avaliação das condições de limpeza dos dispensadores de sabonete.

· Verificação da composição do carro funcional nos padrões especificados, com todos os materiais e frascos com

produtos químicos identificados corretamente.

· Avaliação dos produtos utilizados, com a correta diluição em quantidade adequada para a execução das tarefas.

· Verificação dos cestos e sacos de lixo adequados em cada recipiente, observando-se para a quantidade de lixo que

não deve ultrapassar de 2/3 da capacidade.

· Avaliação das condições de manutenção da ordem e limpeza no que tange a higienização. O piso deve estar seco,

limpo e com enceramento.

· Nas áreas com maiores riscos para ocorrência de infecção hospitalar, não deverá haver quebra das barreiras anti-

infecciosas durante o processo de higienização do local.

2. INTRODUÇÃO
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Este  procedimento  está  vinculado  aos  contratos  de  prestação  dos  serviços  de  limpeza  hospitalar  integrando  as

especificações técnicas como obrigação e responsabilidade do Contratante e deverá ser efetuado periodicamente pela

fiscalização/ controle da execução dos serviços, de forma a gerar relatórios mensais que servirão de fator redutor para

os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais de prestação dos serviços executados, com base nas

pontuações constantes dos relatórios.

3. OBJETIVOS

Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada na execução dos contratos de prestação

de serviços de limpeza hospitalar.

4. REGRAS GERAIS

A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços de Limpeza hospitalar se faz por meio de análise dos seguintes

módulos:

a - Equipamentos e Produtos e Técnica de Limpeza;

b - Pessoal;

c - Frequência e

d - Inspeção dos Serviços nas Áreas

5. CRITÉRIOS

Na avaliação devem ser atribuídos ao formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços os conceitos: “Muito Bom”,

“Bom”, “Regular” e “Péssimo”, equivalentes, respectivamente, aos valores 3 (três), 2 (dois), 1 (um) e 0 (zero) para cada

item avaliado.

5.1 CONCEITOS DA PONTUAÇÃO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS:

MUITO BOM, BOM, REGULAR, PÉSSIMO

03 (três) pontos, 02 (dois) pontos, 01(um) ponto, 0 (zero) ponto

MUITO BOM - Refere-se à conformidade total dos critérios:

· Inexistência de poeira;

· Inexistência de sujidade;

· Vidros limpos;

· Superfície sem sangue e ou fluidos corpóreos;

· Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente;

· Recipientes para o acondicionamento dos resíduos limpos, com embalagens adequadas volume até 2/3;

· Funcionário fixo e treinado no setor, uniformizado e com EPI;

· Materiais e produtos padronizados em quantidade suficiente;

· Carrinho de limpeza limpo, estado de limpeza das cabeleiras de mopp e panos de limpeza, livres de resíduos.

BOM - Refere-se à conformidade parcial dos critérios:

· Ocorrência de poeira em local isolado que não seja próximo à execução de procedimentos invasivos;

· Ocorrência isolada de lixeira fora do padrão;

· Ocorrência isolada no reabastecimento.

REGULAR - Refere-se à desconformidade parcial dos critérios:
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· Ocorrência de poeira em vários locais, que não seja próximo à execução de procedimentos invasivos;

· Ocorrência de várias lixeiras fora do padrão;

· Ocorrências por falta de reabastecimento;

· Quebra de técnica de limpeza;

· Saídas de ar condicionado sujas e móveis sujos com poeira;

· Piso sujo e molhado.

PÉSSIMO - Refere-se a desconformidade total dos critérios:

· Poeira e sujidades em salas cirúrgicas, locais de procedimentos mobiliários;

· Presença de sangue e fluidos corpóreos nas superfícies;

·  Ocorrência  de  poeira  em superfícies  fixas  próximas ao  paciente,  local  de  preparo  de  medicamentos,  salas  de

procedimentos;

· Quebra de técnica de limpeza;

· Carro de limpeza incompleto;

· Saídas de ar-condicionado sujas e móveis sujos com poeira;

· Não reabastecimento de descartáveis, uso incorreto dos sacos de lixo nos recipientes;

· Lixeiras sujas e transbordando;

· Piso molhado ou sujo, oferecendo risco de acidentes;

· Não cumprimento do plano de atividades e do cronograma de limpeza sem motivo ou sem comunicação com o

contato do Contratante;

· Funcionário com uniforme e EPI incompleto não uso de EPC;

· Execução de limpeza sem técnica adequada;

· Materiais, produtos ou equipamentos incompletos ou em quantidade insuficiente;

· Sanitários e vestiários sujos;
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ANEXO VI -A
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ANEXO VII

IN MPOG Nº. 03, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009.

INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 03, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 - DOU DE 16/10/2009
 

               Altera a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008  .
 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Decreto n  o     6.081, de 12 de abril de 2007 e
considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto
nº 1.094, de 23 de março de 1994 e no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, resolve:
 
Art. 1º A IN nº 02, de 30 de abril de 2008, passa a vigorar com as seguintes modificações:
 
"Art. 2º ....................................................................................................................................................
 
Parágrafo único.
................................................................................................................................................................
 
I - (revogado).
II -...........................................................................................................................................................".
 
"Art. 3º ........................................................................................................................................
 
§ 3º As licitações por empreitada de preço global, em que serviços distintos, ou serviços e materiais independentes,
são  agrupados  em  um  único  lote,  devem  ser  excepcionais,  somente  admissíveis  quando,  comprovada  e
justificadamente, houver necessidade de inter-relação entre os serviços contratados, gerenciamento centralizado ou
implicar vantagem para a Administração, observando-se o seguinte:".
 
"Art. 6º ..........................................................................................................................................................
 
§ 1º A prestação de serviços de que trata esta Instrução Normativa não gera vínculo empregatício entre os empregados
da  contratada  e  a  Administração,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que  caracterize  pessoalidade  e
subordinação direta.
§ 2º O objeto da contratação será definido de forma expressa no edital de licitação e no contrato, exclusivamente como
prestação de serviços , sendo vedada a utilização da contratação de serviços para a contratação de mão de obra,
conforme dispõe o art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.
§ 3º A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de trabalho, aprovado pela autoridade máxima do órgão
ou entidade, ou a quem esta delegar competência, e conterá, no mínimo:
 
I - justificativa da necessidade dos serviços;
II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada;

III - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.".
 
"Art.7º .......................................................................................................................................................
 
§ 3º As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão observar a nomenclatura estabelecida
no Código Brasileiro de Ocupações - CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.".
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"Art. 11. .................................................................................................................................................
 
§ 4º Para a adoção do Acordo de Nível de Serviço é preciso que exista critério objetivo de mensuração de resultados,
preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada, que possibilite à Administração verificar se os resultados
contratados  foram  realizados  nas  quantidades  e  qualidades  exigidas,  e  adequar  o  pagamento  aos  resultados
efetivamente obtidos.".
 
"Art. 13. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem
de  matéria  trabalhista,  tais  como  as  que  estabeleçam  valores  ou  índices  obrigatórios  de  encargos  sociais  ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.".
 
"Art. 15......................................................................................................................................................
 
I -.............................................................................................................................................................
 
c) conexão entre a contratação e o planejamento existente, sempre que possível;
d) agrupamento de itens em lotes, quando houver;
................................................................................................................................................................
 
IV - .......................................................................................................................................................
ordem de execução, quando couber; procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas, quando for o
caso;
...........................................................................................................................................................
 
XIV - ........................................................................................................................................................
 
c)  relação  do  material  adequado  para  a  execução  dos  serviços  com  a  respectiva  especificação,  admitindo-se,
excepcionalmente, desde que devidamente justificado, a indicação da marca nos casos em que essa exigência for
imprescindível ou a padronização for necessária, recomendando-se que a indicação seja acompanhada da expressão
"ou similar", sempre que possível;
.............................................................................................................................................................".
 
"Art. 19. .........................................................................................................................................................
 
I - ...............................................................................................................................................
II - cláusula específica para vedar a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando,
por  sua  natureza,  esses  serviços  exigirem  a  segregação  de  funções,  tais  como  a  de  executor  e  fiscalizador,
assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens,  e estabelecendo a ordem de
adjudicação entre eles;
..................................................................................................................................................................
 
IX - a exigência da indicação, quando da apresentação da proposta, dos acordos ou convenções coletivas que regem
as categorias profissionais vinculadas à execução do serviço, quando for o caso;
X - a forma como será contada a periodicidade para a concessão das repactuações, nas contratações de serviços
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme definido no art. 30 desta Instrução Normativa;
...........................................................................................................................................................
XVII  -  regra  estabelecendo  que,  nas  eventuais  prorrogações  contratuais,  os  custos  não  renováveis  já  pagos  ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação;
XVIII - disposição prevendo que a execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o
pagamento
de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, quando da contratação de serviço continuado
com dedicação exclusiva de mão de obra; e
XIX -  exigência de garantia,  com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual,  devendo ser
renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, para os serviços
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continuados com uso intensivo de mão de obra com dedicação exclusiva, com a previsão expressa de que a garantia
somente  será  liberada  ante  a  comprovação  de  que  a  empresa  pagou  todas  as  verbas  rescisórias  trabalhistas
decorrentes da contratação, e que caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento
da  vigência  contratual,  a  garantia  será  utilizada  para  o  pagamento  dessas  verbas  trabalhistas  diretamente  pela
Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV desta Instrução Normativa.
XX - menção expressa aos dispositivos de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno  porte  que  serão  observados  na  licitação,  conforme  previsto  na Lei  Complementar  nº  123,  de  2006 e
no Decreto nº 6.204, de 2007;
XXI - a possibilidade de prorrogação contratual para os serviços continuados, respeitado o disposto no art. 57, inciso II
da Lei nº 8.666, de 1993;
XXII - o critério de reajuste de preços, observado o disposto no art. 40, inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993; admitindo-se
a adoção de índices específicos ou setoriais para as contratações de serviço continuado sem a dedicação exclusiva da
mão de obra.
........................................................................................................................................................................................
 
§ 2º................................................................................................................................................................................; e

V - exigir ou atribuir pontuação para experiência em atividades consideradas secundárias ou de menor relevância para
a execução
do serviço.
 
§ 3º ........................................................................................................................................................
 
I - a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o
contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764, de 1971;
.........................................................................................................................................................
 
V ....................................................................................................................................................
VI - - ................................................................................................................................................
VII - a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.".
 

"Art. 19-A Em razão da súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o edital poderá conter ainda as seguintes
regras para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com
dedicação exclusiva da mão de obra:
 
I  -  previsão de que os valores provisionados para o pagamento das férias,  13º salário  e  rescisão contratual  dos
trabalhadores da contratada serão depositados pela Administração em conta vinculada específica, conforme o disposto
no anexo VII  desta Instrução Normativa,  que somente será liberada para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores, nas seguintes condições:
 
a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos;
b) parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados
ao contrato;  c)  parcialmente,  pelo  valor  correspondente  aos  13ºs  salários  proporcionais,  férias  proporcionais  e  à
indenização  compensatória  porventura  devida  sobre  o  FGTS,  quando  da  demissão  de  empregado  vinculado  ao
contrato;
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e
e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado;
 
II - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, autorizar a Administração contratante a fazer
a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS nas
respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da contratada, observada a legislação específica;
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III - previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ocorrer via depósito
bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração; e
IV - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, autorizar a Administração contratante a fazer
o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver
falha no cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.".
 
"Art. 20...............................................................................................................................................
 
I - o quantitativo de mão-de-obra a ser utilizado na prestação do serviço, devendo sempre adotar unidade de medida
que permita a quantificação da mão de obra que será necessária à execução do serviço;
II - (revogado);
III - os benefícios, ou seus valores, a serem concedidos pela contratada aos seus empregados, devendo adotar os
benefícios e valores previstos em acordo, dissídio ou convenção coletiva, como mínimo obrigatório, quando houver;
IV - exigências de fornecimento de bens ou serviços não pertinentes ao objeto a ser contratado sem que exista uma
justificativa técnica que comprove a vantagem para a Administração;
.......................................................................................................................................................
VI -exigência de comprovação de filiação a Sindicato ou a Associação de Classe, como condição de participação na
licitação,  exceto  quando a  lei  exigir  a  filiação  a  uma Associação  de  Classe  como condição  para  o  exercício  da
atividade, como nos casos das profissões regulamentadas em Lei, tais como a advocacia, engenharia, medicina e
contabilidade;
........................................................................................................................................................;
IX - a obrigação do contratante de ressarcir as despesas de hospedagem e transporte dos trabalhadores da contratada
designados para realizar serviços em unidades fora da localidade habitual de prestação dos serviços que não estejam
previstos nem orçados no contrato; e
X - quantitativos ou valores mínimos para custos variáveis decorrentes de eventos futuros e imprevisíveis, tais
como o  quantitativo  de vale  transporte  a  ser  fornecido  pela  eventual  contratada  aos  seus trabalhadores,
ficando a contratada com a responsabilidade de prover o quantitativo que for necessário, conforme dispõe o
art. 23 desta Instrução Normativa. § 1º

§ 2º O disposto no inciso IX não impede a exigência no instrumento convocatório que os proponentes ofertem preços
para as necessidades de deslocamento na prestação do serviço, conforme previsto no inciso XIII do art.  15 desta
Instrução Normativa.
 
Art. 23. ..............................................................................................................................................
 
§ 1º O disposto no caput deve ser observado ainda para os custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais  como os valores providos para as despesas com despedida sem justa causa ou com o quantitativo de vale
transporte.
§ 2º Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos que favoreça a contratada,
este será revertido como lucro durante a vigência  da contratação,  mas poderá  ser  objeto de negociação para  a
eventual prorrogação contratual. ".
 
"Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e formação de preços deverá ser
entregue e analisada no momento da aceitação do lance vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível,
para  refletir  corretamente  os  custos  envolvidos  na contratação,  desde  que  não haja  majoração  do  preço
proposto".

..............................................................................................................................
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Parágrafo único. Em consequência da padronização existente no mercado de TI, a maioria dos bens e serviços de
tecnologia da informação estão aderentes a protocolos, métodos e técnicas preestabelecidos e conhecidos, sendo,
portanto, via de regra, considerados comuns para fins de utilização da modalidade Pregão.".
 
"Art. 29-A A análise da exequibilidade de preços nos serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra do
prestador  deverá ser realizada com o auxílio da planilha de custos e formação de preços,  a ser preenchida pelo
licitante em relação à sua proposta final de preço.
 
§ 1º O modelo de Planilha de custos e formação de preços previsto no anexo III desta Instrução Normativa deverá ser
adaptado às especificidades do serviço e às necessidades do órgão ou entidade contratante, de modo a permitir a
identificação de todos os custos envolvidos na execução do serviço.
§ 2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivos suficiente para a desclassificação da proposta, quando a
Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é
suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
§ 3º É vedado ao órgão ou entidade contratante fazer ingerências na formação de preços privados, por meio da
proibição  de  inserção  de  custos  ou  exigência  de  custos  mínimos  que  não  estejam  diretamente  relacionados  à
exeqüibilidade dos serviços e materiais ou decorram de encargos legais, tais como:
 
I - impedir que as empresas incluam nos seus custos tributos ditos diretos, o que não encontra respaldo legal;
II - impedir que a empresa venha a estabelecer em sua planilha custo relativo à reserva técnica;
III - exigir custo mínimo para a reserva técnica, lucro ou despesa administrativa; e
IV - exigir custo mínimo para tributos ou encargos sociais variáveis que não estejam expressamente exigidos em Lei,
tais como exigir custo mínimo para o imposto de renda - IRPJ ou para a contribuição sobre o lucro líquido - CSLL, já
que a retenção na fatura da empresa significa mera substituição tributária, não sendo necessariamente o valor que
será pago pela empresa no momento em que realizar sua declaração de IRPJ, no início do ano fiscal seguinte.".
 
"Art.  29-B  Se  existirem  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou  em  caso  da  necessidade  de
esclarecimentos complementares, o licitante deverá ser convocado para comprovar a exequibilidade da sua proposta,
sob pena de desclassificação.
 
§ 1º A Administração poderá ainda efetuar diligências, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de
comprovação da exequibilidade da proposta do licitante, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
 
I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos
com indícios de inexequibilidade;
II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;
III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência
Social;
IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;
VII  -  pesquisa  de  preço  com fornecedores  dos  insumos utilizados,  tais  como:  atacadistas,  lojas  de  suprimentos,
supermercados e fabricantes;
VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
X - estudos setoriais;
XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha
para a prestação dos serviços; e
XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
 
§ 2º Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita, cabendo à Administração avaliar
a pertinência das alegações.
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§ 3º Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a
inexeqüibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua
imediata desclassificação,  será obrigatória a realização de diligências para aferir  a legalidade e exeqüibilidade da
proposta, exceto se houver justificativa razoável.".
 
"Art. 30-A Nas contratações de serviço continuado, o contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que
objetiva a  obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art.  57,
inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.
 
§ 1º Quando da prorrogação contratual, o órgão ou entidade contratante deverá: :
 
I - assegurar-se de que os preços contratados continuam compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a
garantir a continuidade da contratação mais vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação; e
II - realizar a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já
tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação do contrato.
 
§ 2º A Administração não poderá prorrogar o contrato quando:
 
I  -  os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços; ou
II  -  a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão contratante,
enquanto perdurarem os efeitos.".
 

"Art. 34. ............................................................................................................................................
 
§ 5º ..................................................................................................................................................
 
I - .................................................................................................................................................
 
a) a prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, § 3º da Constituição federal sob
pena de rescisão contratual;
b)  recolhimento  do  FGTS,  referente  ao  mês  anterior,  caso  a  Administração  não  esteja  realizando  os  depósitos
diretamente, conforme estabelecido no instrumento convocatório;
............................................................................................................................................................
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;
i) comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela
legislação, tais como: a RAIS e a CAGED;
.......................................................................................................................................................".
 
"Art. 34-A O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo
contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de
pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.
 
Parágrafo  único.  A Administração  poderá  conceder  um  prazo  para  que  a  contratada  regularize  suas  obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a
incapacidade da empresa de corrigir a situação".
 
"Art. 35. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a
comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a
interrupção do contrato de trabalho.
 
Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a
garantia prestada, podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da empresa não efetuar
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os pagamentos em até 2 (dois)  meses do encerramento da vigência contratual,  conforme previsto no instrumento
convocatório e no art. 19-A, inciso IV desta Instrução Normativa.".
 
"Art. 36. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que
deverá  conter  o  detalhamento  dos  serviços  executados,  conforme disposto  no  art.  73  da Lei  nº  8.666,  de  1993,
observado o disposto no art. 35 desta Instrução Normativa e os seguintes procedimentos:
...................................................................................................................................................
 
§ 6º A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado:
 
I  - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades
contratadas; ou
II - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou
quantidade inferior à demandada.
 
§ 7º O pagamento pela Administração das verbas destinadas ao pagamento das férias e 13º dos trabalhadores
da contratada poderá ocorrer em conta vinculada, conforme estiver previsto no instrumento convocatório.".

"Art.  37. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual,  deverá ser utilizada nas contratações de
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um
ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de
1997.
 
§ 1º A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no caput, e
que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da   República Federativa do Brasil,
sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
§ 2º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da
anualidade do reajuste dos  preços da contratação,  podendo ser  realizada em momentos distintos para  discutir  a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da
mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
§ 3º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação
deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas
na contratação.
§ 4º A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar
integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.".
 
"Art. 38. ..............................................................................................................................................
 
I - da data limite para apresentação das propostas constantes do instrumento convocatório, em relação aos custos com
a execução dos serviços decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à
execução do serviço; ou
II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da
proposta,  quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes
instrumentos.".
 
"Art. 39. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que
deu ensejo à última repactuação".
 
"Art. 40. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da
alteração dos custos,  por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo
convenção  ou  dissídio  coletivo  que  fundamenta  a  repactuação,  conforme  for  a  variação  de  custos  objeto  da
repactuação.
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............................................................................................................................................................
 
§ 2º Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado, esta somente
será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:
 
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
III - a nova planilha com a variação dos custos apresentada;
IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
e
V - (revogado).
..................................................................................................................................................................
 
§ 4º - As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento,  e não poderão
alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em
que deverão ser formalizadas por aditamento.
§ 5º O prazo referido no § 3º ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos;

..........................................................................................................................................................
 
§ 7º As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto
de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato".
 
"Art. 41. .............................................................................................................................................
 
I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II - .........................................................................................................................................................
III - 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, convenção 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;
 
§1º. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas
em relação à diferença porventura existente.
§ 2º (revogado).
§ 3º (revogado).
§ 4º (revogado).".
 
"Art. 41-A As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do
equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993".
 
"Art. 41-B A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas
condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos
antes do início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993".
 
"Art. 44. ............................................................................................................................................
 
I - áreas internas:
 
a) Pisos acarpetados: 600 m²;
b) Pisos frios: 600 m²;
c) Laboratórios: 330 m²;
d) Almoxarifados/galpões: 1350 m²;
e) Oficinas: 1200 m²; e
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f) Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão: 800 m².
 
II - áreas externas:
 
a) Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações: 1200 m²;
b) Varrição de passeios e arruamentos: 6000 m²;
c) Pátios e áreas verdes com alta frequência: 1200 m²;
d) Pátios e áreas verdes com média frequência: 1200 m²;
e) Pátios e áreas verdes com baixa frequência: 1200 m²; e
f) coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária: 100.000 m2.
 
III - esquadrias externas:
a) face externa com exposição a situação de risco: 110 m²;
b) face externa sem exposição a situação de risco: 220 m²;e
c) face interna: 220 m².

IV - áreas hospitalares e assemelhadas: 330m2.".
 
"Art. 50...........................................................................................................................................
 
III - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36
(trinta e seis) horas;
IV - 12 (doze) horas diurnas, de segunda feira a sexta feira, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12(doze) x 36
(trinta e seis) horas;
V - 12 (doze) horas noturnas, de segunda feira a sexta feira, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12(doze) x 36
(trinta e seis) horas;
.........................................................................................................................................................
 
§  4º  Os  preços  dos  postos  constantes  dos  incisos  IV  e  V  não  poderão  ser  superiores  aos  preços  dos  postos
equivalentes previstos nos incisos II e III, observado o previsto no Anexo III desta Instrução Normativa.".
 
"Art. 51-A Os órgãos/entidades da Administração Pública Federal deverão realizar estudos visando otimizar os postos
de vigilância, de forma a extinguir aqueles que não forem essenciais, substituir por recepcionistas aqueles que tenham
como efetiva atribuição o atendimento ao público e definir diferentes turnos, de acordo com as necessidades do órgão
ou entidade, para postos de escala 44h semanais, visando eliminar postos de 12 x 36h que ficam ociosos nos finais de
semana.".
 
"Art. 51-B - É vedada:
 
I - a licitação para a contratação de serviços de instalação, manutenção ou aluguel de equipamentos de vigilância
eletrônica em conjunto com serviços contínuos de vigilância armada/desarmada ou de monitoramento eletrônico; ou
II - a licitação para a contratação de serviço de brigada de incêndio em conjunto com serviços de vigilância.
 
Parágrafo único. Os serviços de instalação e manutenção de circuito fechado de TV ou de quaisquer outros meios de
vigilância  eletrônica  são  serviços  de  engenharia,  para  os  quais  devem  ser  contratadas  empresas  que  estejam
registradas no CREA e que possuam profissional qualificado em seu corpo técnico (engenheiro), detentor de atestados
técnicos compatíveis com o serviço a ser executado.".
 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
 

ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS
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Este texto não substitui o publicado no DOU de 16/10/2009 - seção 1 - págs. 63 a 66.
 

ANEXOS
 

"ANEXO I

 
DEFINIÇÕES DOS TERMOS UTILIZADOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA

 
I - ................................................................................................................................................................
 
XX - REPACTUAÇÃO é a espécie de reajuste contratual que deve ser utilizada para serviços continuados com
dedicação exclusiva da mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais,  de modo a
garantir a manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do contrato, devendo estar prevista no instrumento
convocatório com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e do
acordo ou convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes da mão de
obra.;
....................................................................................................................................................".
 

"ANEXO III-B

 
Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas

 
Nota: (1) Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e suas
respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente justificado.
 
(2) As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados serviços que não necessitem
da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração.
 
Grupo "A":
 
01 - INSS (____%)R$
02 - SESI ou SESC (____%)R$
03 - SENAI ou SENAC (____%)R$
04 - INCRA (____%)R$
05 - salário educação (____%)R$
06 - FGTS (____%)R$
07 - seguro acidente do trabalho (____%)R$
08 - SEBRAE (____%)R$
 
Grupo "B":
 
09 - férias (____%)R$
10 - auxílio doença (____%)R$
11 - licença maternidade (____%)R$
12 - licença paternidade (____%)R$
13 - faltas legais (____%)R$
14 - acidente de trabalho (____%)R$
15 - aviso prévio (____%)R$
16 - 13º salário (____%)R$
 
Grupo "C"
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17 - aviso prévio indenizado (____%)R$
18 - indenização adicional (____%)R$
19 - indenização (rescisões sem justa causa) (____%)R$
 
Grupo "D":
 
20 - incidência dos encargos do grupo "A"
sobre os itens do grupo "B" (____%)R$
 
Grupo "E":
 
21 - incidência dos encargos do grupo "A"
sobre o item 17 do Grupo "C" ( ____ %) R$
 

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS -
R$ _______,__ (__________________________) (___%)
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais):
R$_____,_____ (_____________________________________)."
 

"ANEXO IV
Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra

 
1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)
..............................................................................................................................................................
 
1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da
Categoria (CCT).
................................................................................................................................................................
 
2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)
.........................................................................................................................................................
 
2.4 ............................................................................................................................................................
 
2.4.1 Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da contrata, caso exista autorização da empresa
contratada, conforme definido no instrumento convocatório".
 

"ANEXO VIII
METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ÁREAS INTERNAS

.................................................................................................................................................................
 
4.  DEFINIÇÃO  DE  SANEANTES  DOMISSANITÁRIOS  São  substâncias  ou  materiais  destinados  à  higienização,
desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água
compreendendo :
...........................................................................................................................................................
 
4.3. - (Revogado);
..............................................................................................................................................................
 
5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
.......................................................................................................................................................
 
5.16. - (revogado)
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"ANEXO IX”
CONTA VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

 
1.1 As provisões realizadas pela Administração contratante para o pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam
este Anexo, em relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, por meio de
dedicação exclusiva de mão de- obra, serão destacadas do valor mensal do contrato e depositados em conta vinculada
em instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa.
1.2. A movimentação da conta vinculada será mediante autorização do órgão ou entidade contratante, exclusivamente
para o pagamento dessas obrigações.
1.3 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes previsões:
 
13º salário;
Férias e Abono de Férias;
Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa;
Impacto sobre férias e 13º salário.
 
1.4 O órgão ou entidade contratante deverá firmar acordo de cooperação com instituição bancária oficial, que terá
efeito subsidiário à presente instrução normativa, determinando os termos para a abertura da conta corrente vinculada.
 
2.1 A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o contratante e a empresa vencedora do certame será
precedida dos seguintes atos
2.2 solicitação do contratante, mediante oficio, de abertura de conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação
-, no nome da empresa, conforme disposto no item 1;
2.3  assinatura,  pela  empresa  a  ser  contratada,  no  ato  da  regularização  da  conta  corrente  vinculada,  de  termo
especifico da instituição financeira oficial que permita ao contratante ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a
movimentação dos valores depositados à autorização da Administração.
3. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação,
desde que obtenha maior rentabilidade.
4.  Os valores  referentes  às  provisões de  encargos  trabalhistas  mencionados  no  item 1.3,  depositados  em conta
vinculada deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa.
5.  O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, 23,33% da remuneração mensal,  deverá ser integralmente
depositado durante a primeira vigência do contrato.
6. Os editais deverão conter expressam ente as regras previstas neste anexo e um documento de autorização para a
criação  da  conta  vinculada,  que  deverá  ser  assinado  pela  contratada,  nos  termos  do  art.  19-A desta  Instrução
Normativa.
7. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do contratante para utilizar os valores da conta vinculada para o
pagamento
de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato.
7.1 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos
empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a empresa deverá apresentar ao contratante os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.
7.2 O contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos
cálculos, a autorização para a movimentação, encaminhado a referida autorização à instituição financeira oficial
no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.
7.3 A autorização de que trata o item anterior deverá especificar que a movimentação será exclusiva para a
transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores favorecidos.

8. A empresa deverá apresentar ao contratante, no prazo máximo de três dias, o comprovante das transferências
bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
9. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à empresa, no momento do encerramento do contrato, na
presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
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10. Os valores provisionados para atendimento do item 1.3 serão discriminados conforme tabela abaixo:
 

RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - PERCENTUAL INCIDENTE SO-
BRE A REMUNERAÇÃO - VIGILÂNCIA E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 

ITEM  

13º Salário 8,33%

Férias e Abono de Férias 12,10%

Adicional do FGTS Rescisão sem justa causa 5,00%

Subtotal 25,43%

Grupo A sobre Férias e 13º Salário * 7,39% 7,60% 7,82%

To t a l 32,82% 33,03% 33,25%

 
Aviso Prévio ao término do contrato: 23,33% da remuneração mensal = (7/30) x 100
 
* Considerando as alíquotas de contribuição 1%, 2% ou 3%, referentes ao grau de risco de acidente do trabalho,
previsto no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91.
 
Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação

ANEXO IX

PORTARIA Nº- 7, DE 13 DE ABRIL DE 2015/MPOG

Dispõe sobre  os valores  limites  para contratação de serviços de vigilância,  limpeza e conservação pelos
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais -SISG.

O  SECRETÁRIO  DE  LOGÍSTICA E  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO, conforme o disposto no art. 5º do Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, no art. 34 do

Decreto nº 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e no art. 54 da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, resolve:

Art. 1º Na contratação de serviços de vigilância, limpeza e conservação, executados de forma contínua ou não em

edifícios públicos, os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG - deverão observar os

limites máximos e mínimos estabelecidos pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MP, que serão disponibilizados em meio eletrônico, no Portal de Compras

do Governo Federal (http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

§ 1º Os valores limites para os serviços de vigilância seguem as seguintes escalas:

I - Posto de Vigilância - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira, envolvendo 1 (um)

vigilante;

II - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas diurnas, de segunda- feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, em

turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e

III - Posto de Vigilância - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, em

turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
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§ 2º  Os valores  limites para os serviços de limpeza e conservação baseiam-se  em índices de produtividade por

servente em jornada de 8 (oito) horas diárias, não inferiores a:

I - áreas internas com produtividade de 600 m² (seiscentos metros quadrados);

II - áreas externas com produtividade de 1.200 m² (mil e duzentos metros quadrados);

III - esquadrias externas com produtividade de 220 m² (duzentos e vinte metros quadrados); e

IV - fachadas envidraçadas com produtividade de 110 m² (cento e dez metros quadrados).

Art.  2º  Os  valores  limites  consideram  apenas  as  condições  ordinárias  de  contratação,  não  incluindo

necessidades  excepcionais  na  execução  do  serviço  que  venham  a  representar  custos  adicionais  para  a

contratação. Existindo tais condições, estas poderão ser incluídas nos preços das propostas, de modo que o

seu valor final poderá ficar superior ao valor limite estabelecido. Entretanto, descontando-se o adicional, o

valor proposto deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob pena de desclassificação.

Art. 3º Os valores limites não impedem a repactuação de preços que ocorrer durante a vigência contratual, tendo em

vista que o inciso XXI, art.  37 da Constituição Federal  assegura aos contratados o direito de receber pagamento,

mantidas as condições efetivas da proposta.

Art. 4º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da

anualidade do reajuste dos  preços da contratação,  podendo ser  realizada em momentos distintos para  discutir  a

variação de custos que tenham sua anualidade resultante de datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da

mão de obra (data do último Acordo ou Convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do

serviço (data do encaminhamento das propostas).

Art.  5º  Quando  da  prorrogação  contratual,  os  contratos  cujos  valores  estiverem  acima  dos  limites  estabelecidos

deverão  ser  renegociados  para  se  adequarem  aos  novos  limites,  vedando-se  a  prorrogação  de  contratos  cuja

negociação resultar insatisfatória, devendo o órgão proceder a novo certame licitatório.

Art. 6º Os valores mínimos visam garantir a exequibilidade da contratação, de modo que as propostas com preços

próximos  ou  inferiores  ao  mínimo  deverão  comprovar  sua  exequibilidade,  de  forma  inequívoca,  sob  pena  de

desclassificação, sem prejuízo do disposto nos § § 1º ao 5º do art. 29, da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de

2008.

Art. 7º Os valores limites estabelecidos pela SLTI/MP poderão ser reduzidos, caso se verifique que os atuais valores

estão acima do valor de mercado, por qualquer motivo.

§ 1º Os valores limites são válidos independentemente da ocorrência de novos Acordos, Dissídios ou Convenções

Coletivas, e enquanto não forem alterados no Portal de Compras do Governo Federal.
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Art. 8º A SLTI/MP poderá disponibilizar no Portal de Compras do Governo Federal para fins de acompanhamento, os

preços praticados na prestação destes serviços,  onde os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços

Gerais - SISG deverão manter o registro atualizado dos contratos firmados.

Art. 9º Os valores limites máximos e mínimos, de que trata o caput do art. 1º, serão estabelecidos para as 27 (vinte e

sete) unidades federativas, observado o disposto no § 1º do art. 7º.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANO ROCHA HECKERT

   - PORTARIA GERAL DE VALOR LIMITE PARA LIMPEZA

 RONDÔNIA - 2015
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

 LIMPEZA 2015

Limites Mínimos e Máximos

para Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação - R$/m² 20/05/2015

Unidade da

Federaç

ão

ÁREA

INTERNA

Produtividade

600 m²

ÁREA

EXTERNA

Produtividade

1.200 m²

ESQUADRIA

EXTERNA

Face interna/Face externa

sem exposição a situação

de risco Produtividade

220 m²

FACHADA ENVIDRAÇADA

Face externa com exposição a

situação de risco 

Produtividade

110 m²

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

RO 4,06
4,96 2,03 2,48 0,93 1,13 0,21 0,26

ANEXO X

 Estudo sobre a 
Composição dos Custos dos Valores Limites – 

Serviços de Limpeza

  

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

134



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ANEXO XI
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 XII

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 XIII

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. 

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
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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. 

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
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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. 

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. 
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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. 

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
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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 

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

Ao Senhor 
Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:. 
Endereço
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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,

____________________
Gerente
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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
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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
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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 XIV

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 Municipio 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 2016.

_____________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO XV

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 2016.

_____________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO II DO EDITAL

 Mão-de-obra

(MODELO)

Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

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

         Deverá ser observada a Tabela de Salários de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do SINTELPES

(vigente).

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1
Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base  

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade  

D Adicional noturno  

E Hora noturna adicional  

F Adicional de Hora Extra  

G Outros (especificar)  

 
Total da Remuneração

 

 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte  

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)  

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  

F Outros (especificar)  

 
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  
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C Equipamentos  

D Outros (especificar)  

 
Total de Insumos diversos

 

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   

B SESI ou SESC   

C SENAI ou SENAC   

D INCRA   

E Salário Educação   

F FGTS   

G Seguro acidente do trabalho   

H SEBRAE   

TOTAL
  

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(décimo terceiro) Salário 

4.2 13º 13 º (décimo terceiro) Salário Valor (R$)

A 13 º (décimo terceiro) Salário  

Subtotal  

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo
terceiro) salário

 

TOTAL
 

 Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: Valor (R$)

A Afastamento maternidade  

B Incidência dos encargos 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 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

A Férias e terço constitucional de férias  

B Ausência por doença  

C Licença paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por Acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  

  

 Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

Valor (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  

4.2 4.2 13º (décimo-terceiro) salário  

4.3 4.3 Afastamento maternidade  

4.4 4.4 Custo de rescisão  

4.5 4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

4.6 4.6 Outros (especificar)  

TOTAL 
 

 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

 5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos   

C Lucro

B Tributos   

 B1. Tributos Federais (especificar)   

 B.2 Tributos Estaduais (especificar)   

 B.3 Tributos Municipais (especificar)   

 B.4 Outros tributos (especificar)   

 
Total

  

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.

Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

Anexo IV – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado

 Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)
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A Módulo 1 – Composição da 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 empregado  

Anexo IV-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

Tipo de serviço

(A)

Valor proposto

por empregado

(B)

Qtde de

empregados por

posto

(C)

Valor proposto

por posto

(D) = (B x C)

Qtde

de postos

(E)

Valor total do serviço

(F) = (D x E)

I Serviço 1 (indicar) R$  R$  R$

II Serviço 2 (indicar) R$  R$  R$

... Serviço .. (indicar) R$  R$  R$

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)  

Anexo IV-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

 
Valor Global da Proposta

 Descrição Valor (R$)

A Valor proposto por unidade de medida *  

B Valor mensal do serviço  

C
Valor global da proposta

(valor mensal do serviço X nº meses do contrato).

 

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.
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ANEXO III - A
ESTIMATIVA MENSAL DE MATERIAIS  , EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE LIMPEZA 

CONSUMO MENSAL

Nº Descrição dos Materiais Und Quant Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

1 Monopersulfato de potássio em pó a 49,4%, diluído a 1% Kg 50

2 Álcool em gel hidratado 70% L. 72

3 Desinfetante líquido concentrado - opcional L. 100
4 Detergente líquido L. 100
5 Esponja de aço (pct. Com 14 embalagens de 08 unid.) Pct. 5

6
Esponja de limpeza dupla face méd. 110mm x 75mm x 

20mm
UND 60

7 Flanela UND 60
8 Limpa vidro L. 20
9 Lustra móvel frasco 200ml UND 24

10 Pano de chão UND 60

11

Papel  higiênico.  Material:  100%  fibra  celulósica  virgem,
Cor:  branca,  Apresentação:   folha  simples,  de  alta
qualidade, textura macia, picotada, Dimensões: 10 cm x 30
m, em rolo de 300 metros cada.

UND 40

12
Toalha de papel 23cm x 23cm(529 cm2 por folha) pct com 

1000 folhas
Pct. 100

13 Sabonete líquido – galão L 50
14 Sabonete líquido em refil inviolável UND 30
15 Removedor L. 100
16 Cera incolor L. 40

17
Luvas de borracha cano longo, com Certificado de 

aprovação 
Par 80

18 Máscara cirúrgica cx com 50 unidades CX 12
19 Palha de aço UND 100
20 Refil mops UND 24

21 Máscara n 95 UN 20

22 Óleo 2TP p/gasolina L. 6
23 Rolamento para enceradeira UND 6
24 Sabão em barra UND 24
25 Sabão em pó alvejante/ 500 G CX 5
26 Soda cáustica/ kg Pct. 6
27 Lâmina para cortar grama UND 2
28 Escova p/ máquina de lavar piso grande UND 3
29 Escova p/ máquina de lavar piso médio UND 3
30 Escova naylon 40 mm UND 3
31 Luva raspa UND 12
32 Sacos de Lixo Preto 30L UND 3000
33 Sacos de Lixo Preto 40L UND 3000
34 Sacos de Lixo Preto 100L UND 2000
35 Sacos de Lixo Preto 120L UND 1500
36 Hipoclorito de sódio a 1% Litro 100
37 Gasolina Litro 50

Total
Observações :

1) Os produtos relacionados neste anexo deverão ser de primeira qualidade e sujeitos à prévia aprovação da
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SEMUSA, devendo ser entregues pela empresa nas dependências da SEMUSA, até o 2o (segundo) dia útil de cada

mês.

2) A relação constante deste anexo e seus quantitativos é estimada.

3) Os produtos encaminhados deverão estar acompanhados de listagem, em 2 (duas) vias, que deverão ser

recebidas e conferidas pelo servidor responsável pela fiscalização, ficando uma via arquivada na SEMUSA.

ANEXO III -B

Neste anexo a proponente deverá indicar as máquinas, equipamentos, aparelhos e materiais, que irá

disponibilizar e descrever a metodologia a ser utilizado na prestação do serviço, objeto deste termo de

referência. 

CONSUMO BIMESTRAL

N
º

Descrição dos Materiais Und UND QUANT Marca
Valor

Unitári
o

1 Rodinha para carrinho mop UND 4

2 Rodo UND 4

3 Vassoura de pelo UND 4
4 Vassoura de naylon UND 4
5 Vassoura p/limpeza de vasos sanitários UND 4

Total

ANEXO III – C

CONSUMO SEMESTRAL

Nº Descrição dos Materiais Und QUANT Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

1 Balde (15 lt) UND 6

2 Vassoura de vasculhar UND 3

3 Pá de lixo UND 6
4 Mangueiras/ 30 metros UND 1

Total

ANEXO III – D

EQUIPAMENTOS

Nº Descrição dos Materiais
Quantidad

e 
Valor Unitário (R$) 

%
Depreciaç
ão Anual 

(R$)
Depreci

ação
Anual 

1 Enceradeira industrial /220 w grande 1
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2 Enceradeira industrial /220 w média 1

3 Carrinho MOP 6
4 Carrinho de mão 1
5 Escada portátil 7 degraus 2
6 Placa de sinalização/ cuidado piso molhado 6
7 Avental impermeável 10
8 Extensão /  20 metros 2
9 Tesoura para cortar grama 1

10 Enxada com cabo 1
11 Pá para lixo em aço 1
12 Rastelo com cabo 1
13 Balde p/ carro mop 12
14 Máquina bico jato 1
15 Facão 1
16 Capa para chuva 3

VALOR ANUAL – Depreciação  
VALOR MENSAL (transferir para equipamentos na planilha de mão de obra) 

ANEXO III -E

MATERIAL PERMANENTE

Nº Descrição dos Materiais Und Quant Marca
Valor

Unitário
Valor
Total

1 Dispensadores para álcool gel UND 34

2 Dispensadores para sabonete líquido (400ml) UUND 42

3 Dispensadores para papel toalha UND 42
4 Dispensadores para papel higiênico UND 20
5 Lixeira com tampa/pedal de 30L (lixo comum) UND 52
6 Lixeira com tampa/pedal de 50L (lixo comum) UND 5
7 Lixeira com tampa/pedal de 100L (lixo comum) UND 7

8
Carros de 200L com tampa para transporte interno de

Resíduos
UND 1

9
Contêineres de 360L com tampa para abrigo externo 

de Resíduos
UND 1

10 Kits de Lixeira para reciclagem UND 1
11 Kits de Lixeira para Coleta Seletiva UND 1

total

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

Tipo de Área PREÇO MENSAL UNITÁRIO (R$/ M²) ÁREA (M²) SUBTOTAL (R$) 

Área Interna
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Total Mensal

Valor Mensal Proposto R$_____ (__________________________).
Valor Anual    Proposto R$_____ (__________________________).

Atenção: os valores mensal e anual acima devem corresponder aos valores previstos no Anexo II– proposta
de preços. 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA
( em pepel timbrado da empresa)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
REF: PREGÃO Nº: ___/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00614-00/2015
DATA: ___/____________/2016
VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (não inferior a 60 sessenta dias).

Proposta que faz e empresa  --------------------------------------------, para (objeto do contrato) , consoante o 
disposto no Termo de Referência para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação:

MODELO DA PROPOSTA
O LOTE I

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE EXTENS
ÃO DAS
ÁREAS

M²

QUANTID
ADE DE

POSTO A
CONTRAT

AR [B]

VALOR
UNIT.

POSTO
(R$) [C]

VALOR
MENSAL

DO POSTO
(R$) [BXC]

= [D]

VALOR
GLOBAL
PARA 12
MESES

[Dx12] = [E]

1 Contratação de Empresa especializada
para  Prestação  de  Serviços  de
Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -
Higienização,  Conservação,
Desinfecção  de  Superfícies  e
Mobiliários  e  Recolhimento  dos
resíduos  Grupo “D”,  para  atender  as
áreas físicas pertencentes a Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Velho, de
forma  contínua,  conforme
características e parâmetros técnicos e
operacionais  descritos  no  TERMO DE
REFERÊNCIA,  de  acordo  com  as
normas  legais  vigentes,  pelo  período
de 12(doze) meses. 

1.1 ÁREA INTERNA – DIURNO Servente/
12X36

6.576,53 36

1.2 ÁREA EXTERNA – DIURNO Servente/
DIURNO

25.237,17 12

1.3 ÁREA HOSPITALARES E
ASSEMELHADAS – DIURNO

Servente/
12X36

2.067,37 18

1.4 ÁREA INTERNA – NOTURNO Servente/
12X36

6.576,53 36

1.5 ÁREA HOSPITALARES E
ASSEMELHADAS – NOTURNO

Servente/
12X36

2.067,37 04

1.6 Contratação de Empresa especializada
para  Prestação  de  Serviços  de
Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -
Higienização,  Conservação,
Desinfecção  de  Superfícies  e
Mobiliários  e  Recolhimento  dos
resíduos  Grupo “D”,  para  atender  as

Encarrega
do

03
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áreas físicas pertencentes a Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Velho.

TOTAL

MODELO DA PROPOSTA
PARA O LOTE II

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE EXTENS
ÃO DAS
ÁREAS

M²

QUANTID
ADE DE

POSTO A
CONTRAT

AR [B]

VALOR
UNIT.

POSTO
(R$) [C]

VALOR
MENSAL

DO POSTO
(R$) [BXC]

= [D]

VALOR
GLOBAL
PARA 12
MESES

[Dx12] = [E]

1 Contratação de Empresa especializada
para  Prestação  de  Serviços  de
Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -
Higienização,  Conservação,
Desinfecção  de  Superfícies  e
Mobiliários  e  Recolhimento  dos
resíduos  Grupo “D”,  para  atender  as
áreas físicas pertencentes a Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Velho, de
forma  contínua,  conforme
características e parâmetros técnicos e
operacionais  descritos  no  TERMO DE
REFERÊNCIA,  de  acordo  com  as
normas  legais  vigentes,  pelo  período
de 12(doze) meses. 

1.1 ÁREA INTERNA – DIURNO servente 18.908,86 35

1.2 ÁREA EXTERNA – DIURNO servente 37.787,90 20

1.3 ÁREA HOSPITALARES E
ASSEMELHADAS – DIURNO

servente 1147,40 02

1.4 Contratação de Empresa especializada
para  Prestação  de  Serviços  de
Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -
Higienização,  Conservação,
Desinfecção  de  Superfícies  e
Mobiliários  e  Recolhimento  dos
resíduos  Grupo “D”,  para  atender  as
áreas físicas pertencentes a Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Velho.

encarrega
do

02

TOTAL

MODELO DA PROPOSTA

PARA O LOTE III

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE EXTENS
ÃO DAS
ÁREAS

M²

QUANTID
ADE DE

POSTO A
CONTRAT

VALOR
UNIT.

POSTO
(R$) [C]

VALOR
MENSAL

DO POSTO
(R$) [BXC]

VALOR
GLOBAL
PARA 12
MESES
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AR [B] = [D] [Dx12] = [E]

1 Contratação de Empresa especializada
para  Prestação  de  Serviços  de
Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -
Higienização,  Conservação,
Desinfecção  de  Superfícies  e
Mobiliários  e  Recolhimento  dos
resíduos  Grupo “D”,  para  atender  as
áreas físicas pertencentes a Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Velho, de
forma  contínua,  conforme
características e parâmetros técnicos e
operacionais  descritos  no  TERMO DE
REFERÊNCIA,  de  acordo  com  as
normas  legais  vigentes,  pelo  período
de 12(doze) meses. 

1.1 ÁREA INTERNA – DIURNO Servente 4.847,83 18

1.2 ÁREA EXTERNA – DIURNO Servente 24.983,26 12

1.3 ÁREA HOSPITALARES E
ASSEMELHADAS – DIURNO

Servente 1.124,80 -

1.4 Contratação de Empresa especializada
para  Prestação  de  Serviços  de
Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -
Higienização,  Conservação,
Desinfecção  de  Superfícies  e
Mobiliários  e  Recolhimento  dos
resíduos  Grupo “D”,  para  atender  as
áreas físicas pertencentes a Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Velho.

Encarrega
do

01

TOTAL

MODELO DA PROPOSTA
PARA O LOTE IV

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE EXTENS
ÃO DAS
ÁREAS

M²

QUANTID
ADE DE

POSTO A
CONTRAT

AR [B]

VALOR
UNIT.

POSTO
(R$) [C]

VALOR
MENSAL

DO POSTO
(R$) [BXC]

= [D]

VALOR
GLOBAL
PARA 12
MESES

[Dx12] = [E]

1 Contratação de Empresa especializada
para  Prestação  de  Serviços  de
Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -
Higienização,  Conservação,
Desinfecção  de  Superfícies  e
Mobiliários  e  Recolhimento  dos
resíduos  Grupo “D”,  para  atender  as
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áreas físicas pertencentes a Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Velho, de
forma  contínua,  conforme
características e parâmetros técnicos e
operacionais  descritos  no  TERMO DE
REFERÊNCIA,  de  acordo  com  as
normas  legais  vigentes,  pelo  período
de 12(doze) meses. 

1.1 ÁREA INTERNA – DIURNO Servente 3.546,30 18

1.2 ÁREA EXTERNA – DIURNO Servente 13.108,66 02

1.3 ÁREA HOSPITALARES E
ASSEMELHADAS – DIURNO

Servente 834,62 -

1.4 Contratação de Empresa especializada
para  Prestação  de  Serviços  de
Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -
Higienização,  Conservação,
Desinfecção  de  Superfícies  e
Mobiliários  e  Recolhimento  dos
resíduos  Grupo “D”,  para  atender  as
áreas físicas pertencentes a Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Velho.

Encarrega
do

01

TOTAL

Nota: Valor unitário do posto com encargos, custos, indiretos, operacionais, lucro e impostos

Declaramos que concordamos e que cumpriremos todas as prescrições constantes do Edital de Pregão
supracitado e seus anexos.

Declaramos os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas , tais como: custos diretos
e indiretos , tributos ,encargos sociais, trabalhistas e previdenciários , seguros , taxas ,lucro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto,sendo quaisquer tributos ,custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados ,considerandos inclusos nos preços , não podendo ser cogitado pleito de acréscimo , a esse
ou qualquer título , devendo o objeto ser fornecido se ônus adicional.

Prazo de validade da proposta ,-------(----------)dias, a contar da data da abertura da licitação.

Razão Social,Endereço.Telefone/fax,número do CNPJ , domicílio bancário (banco/agência/conta-corrente) ,
bem como o nome e telefone do representante da empresa:

NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________________________
Local e data

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

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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ANEXO V

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 2016.

____________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO VI

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 2016. 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO VII

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE
MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº ____/2016, 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,    /     /2016.               

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO VIII

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA )

 Nesta data compareceu neste Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, o representante técnico
 da empresa,-----------------------------------------------------------,o Senhor--------------------------, portador do CPF
 nº --------------------------, para proceder à vistoria no local para execução dos serviços, objeto deste
 edital, efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, ficando ciente
 a partir deste instante, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em
favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços.

________________________________________________
Local e data

___________________________________________
Assinatura do Representante Técnico da Empresa 
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ANEXO IX

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº /2016- SRP Nº /2016

PROCESSO Nº 08.00614/15

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e _____ (2016), O  MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CNPJ
05.903.125/0001-45, com sede à Dom Pedro II,    Praça João Nicolleti,  Nº 826 - Centro - nesta capital,  neste ato
representada  pelo  Secretário  Municipal  de  Saúde,  ________________________, 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 ........ e homologada à fl. ....,Referente o Pregão nº _____/2016,
para  ,                           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 Municipal 13.707/2014 de 21 de novembro de 2014, consoante
as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto                     , conforme descrição, marcas e preços constantes do Edital do Pregão
Eletrônico n.º ___/2016, para Registro de Preços nº ___/2016.

2. DA VALIDADE DA ATA

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data
de sua publicação no Diário do Município de Porto Velho (DOM).

2.2  -  Durante o prazo de vigência desta Ata,  a Administração não será obrigada a adquirir  o produto referido na
Cláusula Primeira 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. 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, os nos Decretos Municipais nº  10.300 de 17.02.2006 e  Decreto 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 do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes
e futuras decorrentes da ata, anteriormente assumidas;

3.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 3.1 não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do Instrumento Convocatório e registrados na Ata de
Registro de Preço para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3.1 - O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo quantitativo de cada item 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 comprar os PRODUTO (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
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Av. Jorge Teixeira, nº 1146 – Bairro  Nova Porto Velho

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

168



Processo n.º 08.00614-00/2015

Fl.________________

Visto______________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

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  35 e 36 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
produtos 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:

IX. 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;

X. 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
oportunidade de negociação;

XI. Se  no  caso  do  inciso  II,  a  negociação  frustrada  se  estender  a  todos  os  demais  fornecedores
registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do produto ao patamar 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

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 produto 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 o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos
Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no 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;
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7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1 - É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou 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; 
IV. tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25; 
V. estiver presentes razões de interesse público.

8.2 - O cancelamento de registro 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 no fornecimento dos produtos cuja requisição,  empenho ou documento
similar tenha sido despachado antes dessa ata.

9. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1 - Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços registrados na Ata subsequente ao
procedimento licitatório, as Empresas cujas propostas forem classificadas em primeiro lugar.

9.2 - O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expedida pelo Órgão Gerenciador da Ata
do registro de Preços.

9.3 - Se a Empresa com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a receber a nota de empenho, a Administração
convocará a Empresa classificada em segundo lugar, para efetuar a entrega dos produtos e assim por diante, podendo
ser registradas tantas Empresas quantas necessárias para que, em função das propostas, seja atingida a quantidade
total estimada para o item, aplicando às faltosas as penalidades admitidas em lei e previstas no Edital.
 
9.4 - Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente
para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de quantidade ou desempenho superior, devidamente,
justificado e comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados
outros preços.

9.5 – Os Serviços , desta licitação deverá(ão) ser executados acompanhado(s) de Nota Fiscal e a respectiva Nota de
Empenho.

9.6 - A(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços ficará(ao) obrigada(s) quando for o caso a atender to-
das as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega for previs-
ta para data posterior ao vencimento da mesma.

9.7 - Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do (s) Serviços entregue(s) não corresponder ao exigido
no Edital  e na Ata de Registro de Preços, a detentora será chamada para,  dentro do prazo máximo de 10 (dez)
corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital,
e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da Autoridade Competente

10. DO PAGAMENTO
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10.1 - Após o RECEBIMENTO dos Materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal ou a Nota e a Fa-
tura devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente
liquidada, observando – se ainda, o cumprimento das disposições contidas na legislação vigente;

10.2 - A Secretaria Municipal de Saúde efetuará o pagamento em até 10 (dez)  úteis contados da data da liquidação da
despesa, e, ainda:

10.3 - A empresa detentora deverá apresentar obrigatoriamente,  junto com a Nota Fiscal/Fatura,  as certidões que
possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

10.4 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e
Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

10.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para  tanto,  o  Município  fica  obrigado  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

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS

1.1 – O Prazo para  a execução do serviços,  obedecerão as disposições contidas no Item 20.1.2 do Edital;

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

12.1 –  Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes, bem como, às
previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são obrigações da Detentora:

12.1.1- Responsabilizar pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo Município, conforme art. 70 da Lei n. 8.666/93;

12.1.2- Seja durante o prazo de validade da Ata, seja durante toda a execução da eventual contratação, deverão ser
mantidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS,
Tributos Estaduais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei
n. 8.666/93. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

13.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados. Empenhar os recursos
necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições editalícias e da Ata de Registro de Preços; 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do Instrumento convocatório ou condições previstas no Termo
Referência (Anexo II) do edital, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002,  artigo 6º, I,
da  lei  12.846/2013  e  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  n.º  8.666/93,  e  também  aplicar-se-ão  as  seguintes  sanções
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:
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14.1.2 - Advertência;

14.1.3 - Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em caso de atraso até 2
(dois) dias para entregar o (s) material (ais) a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida, ou
descumprimento de qualquer obrigação assumida;

14.1.4 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de atraso superior a 2 (dois)
dias para o fornecimento dos produtos, a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida com base
no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);

14.1.5 - Multa de 10% (dez por  cento) do valor contratado,  no caso de recusa injustificada para a assinatura do
contrato;

14.1.6  -  Multa de  10% (dez por  cento)  por  cento do  valor  contratado,  no caso  de  inexecução total  do  contrato,
independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;

14.1.7 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da futura contratada dar causa à rescisão
do contrato;

14.1.8 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

14.1.9 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e  após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

14.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar
documentação exigida no ato convocatório, 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 à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no
ato convocatório e no futuro contrato e das demais cominações legais;

14.3  - As  multas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão  deduzidas  do  valor  líquido  do
faturamento da Contratada.  Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir  a multa,  a Contratada será
convocada para complementação do valor homologado;

14.4 - As sanções administrativas previstas no Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

14.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado percentual de 2% (dois
por cento) quando a empresa contratada:

14.5.1 - Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;

14.5.2 - Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da fiscalização;

14.5.3 - Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

14.5.4 - Desatender às determinações da fiscalização;

14.6  - As  multas  poderão  ser  reiteradas  e  aplicadas  em  dobro,  sempre  que  se  repetir  o  motivo,  não  podendo
ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venha a ser
causado ao interesse público;

14.7 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pela
contratante à futura contratada, após o regular processo administrativo;

14.8 - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a
critério do Município;
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14.9 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de recebimento da notificação.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 - Se a eventual  contratação ocorrer neste exercício,  as respectivas despesas correrão à conta dos recursos
específicos, consignados no orçamento, do Município de Porto Velho, conforme especificado no Item , do Edital;

15.2  - O  Valor  estimado  para  contratação  é  de   R$  ………………….
(……………………………………………………………………….).     

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 -  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;

16.2 - 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;

16.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto 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;

16.4  -  Fazem  parte  integrante  desta  Ata,  para  todos  os  efeitos  legais,  o  anexo  do  Edital  de  Licitação  -
___________________________”, o Edital de Licitação – Pregão nº _______/SRP/2016 e a proposta da detentora.

16.5 - 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

_____________________________
Empresa Detentora do Preço Registrado

(Futura detentora)
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  CONTÍNUOS  DE  LIMPEZA  ,
CONSERVAÇÃO  E  DESINFECÇÃO HOSPITALAR   ,  QUE
ENTRE SI CELEBRAM ,  O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
__________-  SEM____,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.

Aos dias....  do  mês …..de  do  ano de  dois  mil  e  dezesseis,  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______,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_______,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 08.00614-00/2015, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. O Presente Contrato tem por objeto a Contratação para prestação  de Serviços de Higienização e Limpeza
Hospitalar,  Laboratorial  e  Ambulatorial  -  Higienização,  Conservação,  Desinfecção  de  Superfícies  e  Mobiliários  e
Recolhimento  dos  resíduos  Grupo  “D”,  com  emprego  de  mão  de  obra  Qualificada  e  Habilitada  ,  bem  como
fornecimento  dos  materiais  necessários  à  execução  dos  Serviços  para  atender  as  áreas  físicas  pertencentes  a
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua , pelo período de 12 meses.

Item Descrição
Quantidade

de
Postos

Unidade

01

Prestação  de  Serviços  de  Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -  Higienização,  Conservação,
Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos
resíduos Grupo “D”, com emprego de mão de obra Qualificada e
Habilitada ,  bem como fornecimento dos materiais necessários à
execução dos Serviços para atender as áreas físicas pertencentes
a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua,
conforme  características  e  parâmetros  técnicos  e  operacionais
descritos neste TERMO, de acordo com as normas legais vigentes,
pelo período de 12(doze) meses. 

213 Servente 

01

Prestação  de  Serviços  de  Higienização  e  Limpeza  Hospitalar,
Laboratorial  e  Ambulatorial  -  Higienização,  Conservação,
Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos
resíduos Grupo “D”, com emprego de mão de obra Qualificada e
Habilitada ,  bem como fornecimento dos materiais necessários à
execução dos Serviços para atender as áreas físicas pertencentes
a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua,
conforme  características  e  parâmetros  técnicos  e  operacionais
descritos neste TERMO, de acordo com as normas legais vigentes,
pelo período de 12(doze) meses. 

07 Encarregado

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

a) Parecer nº ___/SPS/PGM/2016, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.00614-00/2015, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E  REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 – O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário e Irreajustável.

2.2 – Os serviços deverão ser executados de imediato após assinatura do contrato;

2.3.   Os serviços deverão ser executados nas áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de saúde conforme
item 5 do Termo de Referência;

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 - O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 - Após o RECEBIMENTO dos Materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal ou a Nota e a Fatu-
ra devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente li-
quidada, observando – se ainda, o cumprimento das disposições contidas na legislação vigente;

4.2 - A Secretaria Municipal de Fazenda efetuará o pagamento em até 10 (dez)  úteis contados da data da liquidação
da despesa, e, ainda:

4.3 - A empresa detentora deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões que possa
demonstrar a sua regularidade fiscal;

4.4 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e
Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

4.5 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para  tanto,  o  Município  fica  obrigado  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 – O valor desta contratação é irreajustável durante a sua vigência, nos termo da legislação vigente.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

6.1 –5.1 O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, sendo permitida a sua
prorrogação regido pelo fundamento do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que haja
expressa  manifestação  da  Administração,  caso  sejam  preenchidos  os  requisitos  abaixo  enumerados  de  forma
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;

c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
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d) O CONTRATADO concorde expressamente com a prorrogação;

e) O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando o valor da contratação atual esteja
dentro do valor médio das cotações apresentadas pela empresa ou ao valor médio de outras contratações efetuadas
por  outros  órgãos  do  serviço  público.  tendo eficácia  legal  após a publicação do  seu extrato no  Diário  Oficial  do
Município.

5.2 –  A duração  dos  Contratos  regidos  pela  Lei  8.666/93  ficará  adstrita  à  vigência  dos  respectivos  créditos
orçamentários, porém poderão ser prorrogados, desde que seja apresentada justificativa e esteja contemplado a um
dos Incisos constantes no Art. 57 da Lei 8.666/93. 

6.CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E PAGAMENTO

6.1 – O pagamento à CONTRATADA será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Relatório Técnico
correspondente ao serviço prestado, juntamente com a nota fiscal de serviço e/ou de consumo, observando-se
a validade da documentação obrigatória.

6.2 -  O valor total deste contrato é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx); 
Parágrafo  Primeiro -  Os preços  inicialmente  contratados  poderão  sofrer  reajustes,  conforme estabelecido no
art.40, inciso XI e art.55, inciso III da Lei n° 8.666/93;
Parágrafo  Segundo -  O  CONTRATANTE efetuará  o  pagamento  mediante  Ordem  Bancária  creditada  em  Conta
Corrente indicada pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o protocolo da Nota Fiscal e/ou Fatura devidamente
atestada junto à CONTRATANTE.
Parágrafo Terceiro - Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

Parágrafo Quinto – A atualização e compensação financeira seguirão as normas do art.40, inciso XIV, alínea C e
D da Lei n° 8.666/93;

7.CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1.Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez)
dias, após assinatura do instrumento contratual a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do Contrato, conforme o disposto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Essa garantia poderá ser prestada em uma das
seguintes modalidades:

7.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

7.1.2.fiança bancária;

7.1.3. seguro garantia

7.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a adjudicatária obriga-se a fazer a
respectiva  reposição  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias
úteis contados da data em que for notificada pela SEMUSA.

7.3. A garantia somente será restituída à Contratada após o integral cumprimento das obrigações contratuais.

7.4.  Se a garantia  a  ser apresentada for  em títulos da dívida pública,  deverá ser  emitida sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central  do Brasil  e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

7.5  -  A garantia  prestada  pela  licitante  será  liberada  ou  restituída  após  o  término  do  Contrato,  caso  não  haja
pendências, caso seja em dinheiro deverá ser recolhida junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica, sendo
que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º, do Art. 56, da Lei n.º 8.666/93

7.6 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);
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7.7. O atraso  superior  a  25 (vinte e cinco)  dias autoriza a Administração a promover  a rescisão do contrato  por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei
8.666/93;

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

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

b) prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas à Administração;

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA;

7.9.  O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE,
com o objetivo de apurara prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;

7.10. A garantia será considerada extinta, com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
da importância depositada em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante
termo circunstanciado de que a contratada cumpriu todas as  cláusulas do contrato;

8. CLÁUSULA OITAVA –   DO LOCAL , DO HORÁRIO , DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS .

8.1 – Os serviços deverão ser executados  em até 30 após assinatura do contrato;

8.2  .  LOCAL ONDE OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS

Unidades com Horário de Atendimento 24 horas/plantão 12x36

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - 

Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, 
com Pinheiro Machado, Bairro Embratel

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

02 Maternidade Municipal Mãe Esperança Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, Nº 
2350 sub-esquina com Pinheiro 
Machado, Bairro: Embratel.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

03 Policlinica José Adelino da Silva Rua: Ari Macedo, nº 56 – Bairro: 
Ulisses Guimarães.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

04 Policlinica Ana Adelaide Rua: Padre Chiquinho, 1060 – Bairro 
Pedrinhas

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

05 UPA Zona Sul Rua Urtiga Vermelha, com Avenida 
Jatuarana, Cohab Floresta.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

06 UPA Zona Leste Avenida Mamoré, com Avenida Rio de 
Janeiro, Bairro: Tancredo Neves.

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

07 UPA Jacy Paraná Br – 364 – Distrito de Jacy Paraná, 
Sentido Acre

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs

08 SAMU - União Bandeirantes Distrito de União Bandeirantes, Br 364 
– Sentido Acre

7:00hs as 19:00hs
19:00hs as7:00hs

24hs
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LOTE 2
Unidades com horário de atendimento das 7:00hs as 18:00hs

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 Sede Complexo Administrativo Av. Governador Jorge Teixeira, nº 1146, 
Bairro: Nova Porto Velho

7:00hs as 18:00hs

02 Centro de Reabilitação e Fisioterapia Rua Padre Chiquinho, 1060, Pedrinhas, 
Porto Velho/RO

7:00hs as 18:00hs

03 Centro de Referência da Mulher Rua Lourenço Antonio Pereira Lima, 
s/nº, Bairro Embratel.

7:00hs as 18:00hs

04 Centro de Especialidades Médicas Avenida Rio Madeira, com Av. 7 de 
Setembro, Bairro: Agenor de Carvalho.

7:00hs as 18:00hs

05 Departamento de Controle de Zoonoses Avenida Mamoré, s/nº, Bairro, 
Cascalheira.

7:00hs as 18:00hs

06 Farmácia Popular Zona Leste Avenida Mamoré, 3530, Bairro: 
Tancredo Neves, Porto Velho – Ro.

7:00hs as 18:00hs

07 U.S.F. Ernandes Índio Avenida: Mamoré c/ Vieira Caúla, 
Bairro T. Neves

7:00hs as 18:00hs

08 U.S.F. Mariana. Rua: Rosalina Gomes nº 9900, Bairro 
Mariana.

7:00hs as 18:00hs

09 U.S.F. Socialista. Rua Mané Garrincha, S/Nº, Bairro 
Socialista

7:00hs as 18:00hs

10 U.S.F. Aponiã Rua: Andrea nº. 5383, Bairro Aponiã 7:00hs as 18:00hs

11 U.B.S. Areal da Floresta Rua: da Lua s/n- Bairro Areal da 
Floresta.

7:00hs as 18:00hs

12 CAPS AD Avenida Guaporé, nº 3929, Bairro: 
Agenor de Carvalho.

7:00hs as 18:00hs

13 CAPS II Rua Equador, 2212, Nova Porto Velho. 7:00hs as 18:00hs

14 CAPS infanto juvenil Rua Tucunaré, 605, Bairro: Lagoa. 7:00hs as 18:00hs

15 U.S.F. Castanheira Rua Pau Ferro, s/nº Bairro Castanheira,
Porto Velho/RO

7:00hs as 18:00hs

16 U.S.F. Tres Marias Rua: Benedito Inocencio c/ Daniela, 
Bairro Tres Marias

7:00hs as 18:00hs

17 U.S.F. Flamboyant, Rua:  Talin, Bairro  Flamboyant. 7:00hs as 18:00hs

18 Pol. Hamilton Raulino Gondin Rua: José Amador dos Reis, s/n Bairro: 
T. Neves.

7:00hs as 18:00hs

19 U.S.F. Aliança Estrada da Penal, Aliança (Zona rural) 7:00hs as 18:00hs

LOTE 3
Unidades com horário de atendimento das 7:00hs as 18:00hs

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 Farmácia Popular Centro Avenida Dom Pedro II, esquina com Rua
Joaquim Nabuco, Centro

7:00hs as 18:00hs

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

7:00hs as 18:00hs

03 Pol. Manoel Amorim de Matos Rua Angico com Aroeira, nº 858, Bairro: 
Jardim Eldorado

7:00hs as 18:00hs

04 U.S.F. Osvaldo Piana Rua: Campos Sales, nº 184 – Bairro 7:00hs as 18:00hs
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Areal

05 U.S.F. Nova Floresta Rua: Jatuarana s/nº -Bairro: Nova 
Floresta

7:00hs as 18:00hs

06 U.S.F. Renato Medeiros Rua: Magno Assolino, s/nº- Bairro: 
Cidade do Lobo

7:00hs as 18:00hs

07 U.S.F. Vila Princesa Rua Francisco Fontinelli, nº 111- Sentido
Acre, Bairro Vila Princesa 

7:00hs as 18:00hs

08 U.S.F. Jacy Paraná Br – 364 – Distrito de Jacy Paraná, 
Sentido Acre

7:00hs as 18:00hs

09 U.S.F. Nova Mutum Distrito de Nova Mutum Paraná 7:00hs as 18:00hs

10 U.S.F. União Bandeirantes Distrito de União Bandeirantes, Br  364 
– Sentido Acre

7:00hs as 18:00hs

11 U.S.F. Abunã. Rua Barão do Rio Branco s/nº Br  364 – 
Sentido Acre, Distrito de Abunã.

7:00hs as 18:00hs

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

7:00hs as 18:00hs

13 U.S.F. Fortaleza do Abunã Distrito de Fortaleza do Abunã, Br-364 –
Sentido Acre

7:00hs as 18:00hs

14 U.S.F. Extrema Distrito de Extrema, Br-364 – Sentido 
Acre

7:00hs as 18:00hs

15 U.S.F. Nova Califórnia R. Itaporá, nº 407 Br – 364 Sentido Acre,
Distrito de Nova California

7:00hs as 18:00hs

16 U.S.F. Rio Pardo, Acentamento Rio Pardo, Zona Rural. 7:00hs as 18:00hs

17 U.S.F. Santa Rita Km 101- BR 364, Localidade Santa Rita 7:00hs as 18:00hs

18 U.S.F. Teotonio Rua 12, Lote 47, Vila Nova de Teotonio 7:00hs as 18:00hs

LOTE 4
Unidades com horário de atendimento das 7:00hs as 18:00hs

Item Unidade Endereço Horário Funcionamento

01 U.S.F. Pedacinho de Chão Av. Pe. Angelo Cerri, nº 3420- Bairro: 
Pedacinho de Chão

7:00hs as 18:00hs

02 U.S.F. Ronaldo Aragão Estrada do Belmont s /nº - Bairro: 
Nacional

7:00hs as 18:00hs

03 U.S.F. São Sebastião Rua: Castro Alves nº 5899, Bairro São 
Sebastião

7:00hs as 18:00hs

04 U. Básica de Saúde Maurício Bustani Avenida Jorge Teixeira, nº 1899- Bairro
Liberdade

7:00hs as 18:00hs

05 U.S.F. Agenor de Carvalho Rua 10, s/n –Bairro Agenor de 
Carvalho.

7:00hs as 18:00hs

06 U.S.F. de São Carlos Baixo Madeira, R. Pe. Chiquinho, S/Nº 
Distrito de São Carlos

7:00hs as 18:00hs

07 U.S.F. Maria Nobre da Silva -Nazaré Baixo Madeira, Distrito de Nazaré 7:00hs as 18:00hs

08 U.S.F. Benjamim Silva – Calama Baixo Madeira, Distrito de Calama 7:00hs as 18:00hs

09 U.S.F. Demarcação Baixo Madeira, Próximo do Distrito de 
Calama

7:00hs as 18:00hs

10 U.S.F. Lago do Cuniã Baixo Madeira, Próximo do Distrito de 
Calama

7:00hs as 18:00hs
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11 U.S.F. São Miguel Baixo Madeira, Próximo do Distrito de 
Cujubim Grande

7:00hs as 18:00hs

12 U.S.F. Vila Calderitas Vale do Jamary, Ramal do Jacú, s/nº 
Zona Rural Baixo Madeira

7:00hs as 18:00hs

13 U.S.F. Santo Antônio Estrada do Santo Antônio s/n, 
Localidade Santo Antonio

7:00hs as 18:00hs

14 U.S.F. Rio das Garças Br – 364 – Sentido Acre – Estrada do 
Rio das Garças

7:00hs as 18:00hs

15 U.S.F. Cujubim Grande Baixo Madeira, Distrito de Cujubim 
Grande.

8:00hs as 18:00hs

16 U.S.F. Linha 28 Estrada 28 de Novembro, Zona Rural. 8:00hs as 18:00hs

17 U.S.F. Novo Engenho Velho Estrada do Morrinho, Zona Rural 7:00hs as 18:00hs

18 U.S.F. Joana d'arc Acentamento Joana D'arc Zona Ruaral 7:00hs as 18:00hs

9. CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS:

9.1  - As  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta  licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos
consignados no orçamento do Município de Porto Velho, que tem como Projeto Atividade e Elemento de Despesa de
unidade ou órgão administrativo envolvido, a seguir especificado:

A)Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA – PVH - RO 

B)Projeto/Atividade:  08.31.10.122.007.2.001  /  08.31.10.125.301.2.315  /  08.31.10.301.268.2.296  /

08.31.10.302.261.2.271  /  08.31.10.302.261.2.276  /  08.31.10.301.268.1.122  /  08.31.10.302.261.2.276  /

08.31.10.302.267.2.278 / 08.31.10.302.261.2.280 / 08.31.10.302.261.2.405 / 08.31.10.303.274.2.144

C)Elemento de Despesa: 33.90.39

D)Fonte: 01.07/01.02

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1 - Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes, bem como, as
previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são obrigações da Detentora:

10.2  - Fornecer,  sem qualquer  ônus  para o Município,  quaisquer  componentes  adicionais  necessários  para o fiel
fornecimento dos serviços e sua utilização adequada;

10.3 - A futura contratada deverá comunicar a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.4 -  A futura contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes ou
empregados na execução do contrato;

10.5 - A futura contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais e
demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;

10.6 - A futura contratada deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da en-
trega dos medicamentos solicitados;

10.7 - A inobservância ao disposto no item acima implicará o não pagamento à futura contratada, até a sua regulariza-
ção;
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10.8 - Em caso de extravio dos materiais  e Equipamentos antes de sua recepção pelo contratante, a futura contratada
deverá arcar com todas as despesas sendo responsabilidade o pagamento fretes, carretos, seguro e tributos, se ocor-
rerem;

10.9 - A futura contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

10.10 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição dos
produtos, objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observado o que
dispõe o art. 17, §1º do Decreto Municipal 13.707/2014;

10.11 - Ao assinar o contrato, a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domícilio Bancário – DDB identifican-
do 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).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

11.1 - Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes, bem como, as
previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital, são obrigações da Detentora:

11.2.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das
normas estabelecidas neste contrato e em sua proposta;

11.3.Exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, através da comissão, por meio de
servidor especialmente designado para este fim, independentemente, do acompanhamento e controle exercidos
diretamente pela CONTRATADA;

11.4.Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em
conformidade com o inciso I, do art. 73 da Lei nº 8.666/93;

11.5.Notificar  a  CONTRATADA,  quando  for  o  caso,  sobre  a  aplicação  de  eventuais  sanções  previstas  em
Contrato;

11.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato,
tais como, eventuais imperfeições durante sua vigência afixando prazo para sua correção;

11.7.Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA em  conformidade  com  o  estipulado  no  parágrafo  segundo  da
Cláusula Sexta deste Contrato;

11.8.Coordenar a prestação dos serviços, mantendo controle sobre as requisições emitidas;

11.9.Reclamar junto à CONTRATADA quando os serviços não se apresentarem satisfatório;

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

11.11. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por Fiscais especialmente designados, anotando
em registro  próprio,  anotando em registro próprio  as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para providências cabíveis;

11.12.Disponibilizar  local  para  a  para  guarda  dos  saneantes  domissanitários,  materiais,  equipamentos,
ferramentas e acessórios, bem como sala de repouso e administrativo
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11.13.Tomar todas as medidas administrativas para pagamento dos serviços executados e somente pagar  à
CONTRATADA, o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital;

11.14.Receber da CONTRATADA as comunicações registradas na “Ordem de Serviço” devidamente preenchida e
assinada, encaminhando-os aos setores competentes para as providências cabíveis;
11.15.Não permitir que os empregados da CONTRATADA, realizem horas extras, exceto em caso de comprovada
necessidade de serviço, desde que observado limite da legislação trabalhista;

11.16.Identificar os locais de geração de resíduos por Grupo, conforme simbologia a seguir:

Unidade Simbologia
Unidade que gera resíduos GRUPO A GA
Unidade que gera resíduo GRUPO B GB
Unidade que gera resíduo GRUPO C GC
Unidade que gera resíduo GRUPO D GD
Fluxo dos resíduos GRUPA A        (seta na cor vermelha)
Fluxo do resíduo GRUPO B        (seta na cor verde)
Fluxo do resíduo GRUPO C       (seta na cor amarela)
Fluxo do resíduo GRUPO D       (seta na cor preta)

11.17.Elaborar  e  distribuir  manuais  de  procedimentos  para  ocorrências  relativas  ao  descarte  de  materiais
potencialmente poluidores, a serem observados tanto pelo gestor do contrato como pela CONTRATADA;

11.18.Não exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados

11.19.Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa da CONTRATADA;

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

11.21.Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  fatura  de  serviços  da  CONTRATADA,  em
conformidade com o art. 36, § 8º da IN SLTI/MPOG Nº 02/2008;

11.22. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela CONTRATADA e
que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar

11.23- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados. Empenhar os recursos
necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições editalícias e da Ata de Registro de Preços;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS MATERIAIS ,DAS MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS A
SEREM UTLIZADOS PELO CONTRATADO.

 12  .1. Os materiais a serem utilizados nos serviços de limpeza e conservação  hospitalar, deverão possuir registro na
ANVISA, quando cabível e serem de qualidade e quantidade suficientes  para atender os serviços, competindo ao
licitante  sua destinação final,  devendo conter  em suas embalagens o  nome do fabricante,  a  marca e as demais
especificações  necessárias  à  ação  fiscalizadora.  A relação  dos  materiais  está  disposta  no  item deste  Termo  de
Referência.

12.2.  As máquinas, equipamentos e utensílios a serem utilizados na execução dos serviços deverão ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como será de sua responsabilidade a manutenção e substituição destes. A relação encontra-
se disposta no Anexo .

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
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13.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do Instrumento convocatório ou condições previstas no Termo
Referência (Anexo II) do edital, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, artigo 6º, I,
da  lei  12.846/2013 e  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  n.º  8.666/93,  e  também  aplicar-se-ão  as  seguintes  sanções
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

13.1.2 - Advertência;

13.1.3 - Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em caso de atraso até 2
(dois) dias para entregar o (s) material (ais) a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida, ou
descumprimento de qualquer obrigação assumida;

13.1.4 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de atraso superior a 2 (dois)
dias para o fornecimento dos produtos, a contar do prazo estipulado em cada ordem de fornecimento emitida com base
no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até o limite de 10% (Dez por cento);

13.1.5 - Multa de 10% (dez por  cento) do valor contratado,  no caso de recusa injustificada para a assinatura do
contrato;

13.1.6  -  Multa de  10% (dez por  cento)  por  cento do  valor  contratado,  no caso  de  inexecução total  do  contrato,
independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;

13.1.7 - Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso da futura contratada dar causa à rescisão
do contrato;

13.1.8 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

13.1.9 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e  após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior;

13.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar
documentação exigida no ato convocatório, 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 à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
no ato convocatório e no futuro contrato e das demais cominações legais;

13.3  - As  multas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão  deduzidas  do  valor  líquido  do
faturamento da Contratada.  Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir  a multa, a Contratada será
convocada para complementação do valor homologado;

13.4 - As sanções administrativas previstas no Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

13.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nos itens acima, será observado percentual de 2% (dois
por cento) quando a empresa contratada:

13.5.1 - Recusar-se a fornecer os materiais contratados, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;

13.5.2 - Prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da fiscalização;

13.5.3 - Negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

13.5.4 - Desatender às determinações da fiscalização;

13.6  - As  multas  poderão  ser  reiteradas  e  aplicadas  em  dobro,  sempre  que  se  repetir  o  motivo,  não  podendo
ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venha a ser
causado ao interesse público;
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13.7 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pela
contratante à futura contratada, após o regular processo administrativo;

13.8 - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a
critério do Município;

13.9 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de recebimento da notificação.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:

14.1 - 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 entrega dos produtos,
sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

14.2 - 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  na  entrega  dos  produtos,  objeto  deste  contrato,  sem  justa  causa  e  sem  prévia
comunicação ao CONTRATANTE;

c)  A subcontratação,  cessão  ou  transferência,  totais  ou  parciais,  da  empresa  sem  prévia  manifestação  da
Contratante;

d) A decretação de falência da empresa 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 Contratada;

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do contrato, regularmente comprovada nos
autos.

14.3 - O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte, mediante lavratura de termo
nos autos, desde que conveniente para a Administração Municipal.

14.4 - 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PRERROGATIVAS:

15.1 - São prerrogativas do CONTRATANTE:

IV- Empreender unilateralmente, modificações nos termos deste contrato, desde que objetive atender
ao interesse público, ressalvados os direitos da 

V- CONTRATADA;

VI- Rescindir  unilateralmente  o  contrato,  por  inexecução parcial,  total  ou  na  ocorrência  dos  fatos
elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

VII- Rescindir  o  contrato  amigavelmente  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que  conveniente  ao
interesses da Administração;

VIII- A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
superior.

16. CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA – DA VINCULAÇÃO:

16.1 - O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Parecer nº:____/CJSE/PGM/2016, fls.___; ao Termo
de Referência, de fls.__, e a proposta da CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:
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17.1 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1 -  O presente contrato 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 OITAVA – DA HABILITAÇÃO:

19.1  - A  CONTRATADA obriga-se  a  manter,  as  mesmas  condições  que  a  habilitaram  no  certame,  até  o  total
cumprimento deste contrato.

20. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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 – 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 Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2016.

_________________________
NOME DO SECRETÁRIO

Secretário Municipal de _________________

__________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

CARLOS DOBBIS

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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