
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

EDITAL 

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí 
conhecimento dos interessados, que
Licitações junto ao prédio da Prefeitura
reunirão a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria 
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando 
Presencial, do tipo menor preço
Decreto Municipal nº 2.954/2007
8.666/1993 e suas alterações, 
 
1 - DO OBJETO 
1.1 Contratação de empresa para 
Secretaria de Educação e 
especificações apresentadas no Termo de Referência (
 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar da presente licitação 
o objeto licitado e que atendam a todas as exigências contidas neste EDITAL
2.2 Não poderão participar desta licitação os interessados
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 
b) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
se por “participação indireta” a que alude o 
que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extra
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 
deste Edital. 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 A licitante deverá apresentar
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido
da representada. 
3.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 
identidade. 
3.2 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
tratando de sociedade comercial ou
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova
diretoria em exercício; em se tratando de empresa individual, o registro de empresário individual e em 
se tratando de empresa ou sociedad
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/20

 
 

Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí - RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 09 HORAS DO DIA 10 (DEZ) DE JANEIRO

prédio da Prefeitura, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, se 
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 178/2021, com a finalidade de 

receber propostas e documentos de habilitação, objetivando realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, processando-se nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 

2.954/2007, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n
8.666/1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

Contratação de empresa para serviços de limpeza nas Escolas Municipais
e Ginásio “A” do Parque Centenário Municipal

sentadas no Termo de Referência (ANEXO VII). 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

que atendam a todas as exigências contidas neste EDITAL. 
desta licitação os interessados:  

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
se por “participação indireta” a que alude o citado artigo, a participação no certame de empresa em 
que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente, por meio de 

seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse 

A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.
O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

esentada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

sociedade comercial ou de sociedade por ações, documento 
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova

em se tratando de empresa individual, o registro de empresário individual e em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
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/2021 

uso de suas atribuições, torna público, para 
JANEIRO DE 2022, na sala de 

, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, se 
8/2021, com a finalidade de 
ação na modalidade Pregão 

se nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 
6 e, subsidiariamente, da Lei nº 

as condições estabelecidas neste Edital. 

unicipais, demais prédios da 
Municipal, de acordo com as 

interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
 

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. Entende-
a participação no certame de empresa em 

que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia; 
judicial, ou concurso de credores ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 5.2.2, alínea a.1, 

o a Pregoeira, diretamente, por meio de 
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 

a intervir no procedimento licitatório, no interesse 

A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

esentada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se 

de sociedade por ações, documento de eleição de seus 
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de 

em se tratando de empresa individual, o registro de empresário individual e em 
e estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
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b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 
da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de pr
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de p
atos inerentes ao certame, conforme 
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4 Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada
manifestar durante a sessão. 
3.5 A empresa ou cooperativa 
Complementar nº 123/2006 e 
no momento do credenciamento
cooperativa, microempresa, ou empresa de pequeno 
dias de antecedência da data aprazada para a a
tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de 
MEI (Microempreendedor Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individua
3.6 Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
legal credenciado apresentará nos moldes do
que sua representada cumpre plenamente os requisitos de 
sua proposta pela Pregoeira. 
 
4 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
4.1 A proposta de preços poderá ter como base o modelo 
empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem em
identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e 
e frontal, a indicação do envelope n

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E-MAIL: 

 
4.2 Na Proposta de Preços deverá constar:
4.2.1 Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de abertura do certame. 
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se representada por procurador, deverá apresentar: 
blico ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 

em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 
da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de pr
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou

carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, conforme ANEXO III. 

Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de 
 

ou cooperativa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
06 e art. 34, da Lei nº 11.488/2007, deverá apresentar 

no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se
cooperativa, microempresa, ou empresa de pequeno porte, expedida no prazo de até 60 (sessenta) 
dias de antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes (ANEXO VI
tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de 
MEI (Microempreendedor Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual. 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
legal credenciado apresentará nos moldes do ANEXO II deste edital, fora dos envelopes
que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não

 

 
A proposta de preços poderá ter como base o modelo constante no ANEXO

empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e lacrado, contendo, na parte externa 
e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a seguinte inscrição:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

 

Na Proposta de Preços deverá constar: 
expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

certame. Se não constar o prazo de validade, entende-se 60 (sessenta) dias
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blico ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 
da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou 

carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a 
ropostas e para prática de todos os demais 

Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 

Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer um invalida o 

exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. Caso não haja 

, fica, porém, impedida de se 

que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
, deverá apresentar fora dos envelopes, 

, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
no prazo de até 60 (sessenta) 

ANEXO VI). Caso não apresente 
tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de 
MEI (Microempreendedor Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
fora dos envelopes, declaração 

habilitação, sob pena de não-aceitação de 

ANEXO I, com identificação da 
endas, rasuras ou entrelinhas, 

identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
, contendo, na parte externa 

º 1, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
se 60 (sessenta) dias; 
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4.2.2 Preço unitário e total 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/
total) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste 
edital; 
4.2.3 Será obrigatório a apresentação da Planilha de formação de preços
ANEXO VIII. 
4.3 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ins
aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo
ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.
4.4 A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do propo
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
4.5 Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais proponentes.
4.6 Todos os insumos que compõem o preço, tais como 
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, correrão por conta do proponente.
4.7 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço
casas decimais após a vírgula.
4.8 Em ocorrendo as hipóteses de que tratam os arts. 17, inciso XII, e 30, inciso II, da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
utilização dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado na proposta de preços e na 
execução contratual, ressaltando que, em caso de contratação, estará sujeita à exclusão obrigatória 
desse regime tributário diferenciado a contar do mês seguinte ao da
termos do art. 31, inciso II, da referida lei complementar
 
5 - DA HABILITAÇÃO 
5.1 Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na
inscrição: 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E-MAIL: 

 
5.2 Os proponentes deverão apresentar no 
 
5.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registrad
estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, 
registrados e publicados; 
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou so
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, qu
atividade assim o exigir. 
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total do item, de acordo com os preços praticados 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, sendo os valores relativos a cada item (unitário e 

) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste 

presentação da Planilha de formação de preços detalhada, 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ins
aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios 
ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do propo
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais proponentes. 

Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, frete
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, correrão por conta do proponente. 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço
casas decimais após a vírgula. 

m ocorrendo as hipóteses de que tratam os arts. 17, inciso XII, e 30, inciso II, da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, é vedada à licitante, optante pelo Simples Nacional, a 

dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado na proposta de preços e na 
ressaltando que, em caso de contratação, estará sujeita à exclusão obrigatória 

desse regime tributário diferenciado a contar do mês seguinte ao da assinatura do contrato, nos 
termos do art. 31, inciso II, da referida lei complementar. 

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na face externa, para o que se sugere a seguinte 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

 

Os proponentes deverão apresentar no envelope nº 02 os documentos a seguir:

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
registro comercial, no caso de empresa individual; 

, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, 

estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, 

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, qu
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do item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 
93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e 

) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste 

detalhada, nos moldes do 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como 

se como tais, as que contiverem valores irrisórios 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 

as despesas com impostos, taxas, fretes, 
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 

m ocorrendo as hipóteses de que tratam os arts. 17, inciso XII, e 30, inciso II, da Lei 
vedada à licitante, optante pelo Simples Nacional, a 

dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado na proposta de preços e na 
ressaltando que, em caso de contratação, estará sujeita à exclusão obrigatória 

assinatura do contrato, nos 

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
face externa, para o que se sugere a seguinte 

02 os documentos a seguir: 

, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
as na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, 

estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, 

ciedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
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OBS: Caso algum dos documentos 
credenciamento, poderá ser dispensada a juntada neste envelope.
 
5.2.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recupe
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
(noventa) dias contados da data da sua apresentação

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
a comprovação de que o respectivo plano de recup
58, da Lei n.º 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação. 
 
5.2.3 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de regularidade para com a F
proponente; 
b) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 
Regularidade de Situação do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
 
5.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou
comprovando que a empresa licitante tenha execu
compatível em características com o objeto desta licitação.
 
5.2.5 – DECLARAÇÃO CONFORME
a) Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Fe
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
anos, conforme ANEXO IV. 
 
5.3 Os documentos constantes 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por fu
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 
ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 
condicionados a verificação de sua validade.
 
5.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 
que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal
item 5.2.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à a
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 
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Caso algum dos documentos do item 5.2.1 já tenha sido apresentado
ciamento, poderá ser dispensada a juntada neste envelope. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial,

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante), emitida em prazo não superior 
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.  

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

e relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 
Regularidade de Situação do FGTS); 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
esentação de certidão negativa (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/20
rova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou

comprovando que a empresa licitante tenha executado com bom desempenho,
compatível em características com o objeto desta licitação. 

DECLARAÇÃO CONFORME ART. 7º, INC. XXXIII DA CF:   
Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Fe

combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

documentos constantes dos itens 5.2.2 a 5.2.3 deverão ter validade para a data de abertura do 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por fu
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 
ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 
condicionados a verificação de sua validade. 

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 
que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista

, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
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apresentado no momento do 

ração judicial e extrajudicial, 
em prazo não superior a 90 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
eração foi acolhido judicialmente, na forma do art. 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

azenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

, mediante a apresentação de Certidão 

e relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
2011; 

Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, 
tado com bom desempenho, serviço pertinente e 

Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 

condição de aprendiz, a partir dos 14 

ter validade para a data de abertura do 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 
ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 
e trabalhista, previstos no 

presentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
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5.5 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo.
5.6 Ocorrendo a situação prevista no item 
fixar, desde logo, a data em que
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
5.7 O benefício de que trata o item 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
5.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital
5.9 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelop
 
6 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
6.1 No horário e local indicados no preâmbulo, 
credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 02.
6.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e pro
Edital. 
6.3 Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520
legal credenciado apresentará nos moldes deste Edital
sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 
não-aceitação de sua proposta pel
6.4 Serão abertos, pela Pregoeir
que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.4.1 O critério de julgamento será pelo 
no termo de referência e modelo de proposta
6.4.2 Havendo divergência entre o valor unitá
preço unitário, devendo a Pregoeir
6.5 A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superior
participarem dos lances verbais.
6.6 Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 
classificadas as propostas subseq
de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.
6.7 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualme
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação da 
vencedora. 
6.8 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado so
determinação da ordem dos lances.
6.9 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida à ordem prevista. 
6.9.1 Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nov
6.10 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.11 A Pregoeira poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 
intervalo mínimo de valores entre lances
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O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
rio da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 
Ocorrendo a situação prevista no item 5.4, a sessão do pregão será suspensa, podendo 

que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

O benefício de que trata o item 5.4 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
ativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.4, implicará na inabilitação do 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

ope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando

credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 02. 
Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520
legal credenciado apresentará nos moldes deste Edital (ANEXO II), fora dos envelopes

sentada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 
aceitação de sua proposta pela Pregoeira. 

Pregoeira, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em 
icação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

O critério de julgamento será pelo MENOR VALOR MENSAL UNITÁRIO POR ITEM
e modelo de proposta. 

Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 
Pregoeira proceder à correção no valor global. 

procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
participarem dos lances verbais. 

Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 
classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços por item, até o máximo 
de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.

No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação da 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado so
determinação da ordem dos lances. 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
 

Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nov
É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 
valores entre lances. 
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O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
rio da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

, a sessão do pregão será suspensa, podendo a Pregoeira 
se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 

comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 
não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

ativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
implicará na inabilitação do 

ope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 

será aberta a sessão, iniciando-se com o 

posta fora do prazo estabelecido neste 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
fora dos envelopes, declaração que 

sentada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 

, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em 
icação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

MENSAL UNITÁRIO POR ITEM, especificados 

rio e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 

procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que tenham 
es em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 

Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 6.5, serão 
ores preços por item, até o máximo 

de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. 
No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

nte, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação da 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta. 

poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 
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6.12 O desinteresse ou desistência em apresentar lance
implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais, sendo que no caso de desinteresse 
valerá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 
ofertado. 
6.13 O encerramento da etapa competitiva dar
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.14 Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando
penalidades constante no presente edital.
6.15 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo 
proponente para que seja obtido preç
6.16 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço unitário 
apresentado para cada item, 
comparando-o com os valores 
6.17 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 
Será declarado detentor da melhor proposta, 
especificações deste edital, com
6.18 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.
6.18.1 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando
instrumento convocatório. 
6.19 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.
6.20 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 
§2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 
ao item 3.5 deste edital. 
6.20.1 Entende-se como empate ficto aquelas sit
microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 
por cento) à proposta de menor valor.
6.21 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 
considerada, até então, de menor preço, situação em qu
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
a apresentação de nova proposta.
6.22 Se nenhuma microempresa, empresas de peque
do item 6.21 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originalmente de menor valor.
6.23 O disposto nos itens 6.21
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 
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O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pel
implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais, sendo que no caso de desinteresse 
valerá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 

erramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pel
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando-se a proponente desistente às 
te no presente edital. 

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço unitário 
apresentado para cada item, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

o com os valores orçados, decidindo, motivadamente, a respeito.
á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 

detentor da melhor proposta, o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 

modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.
Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 

no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.
Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 
da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 
por cento) à proposta de menor valor. 

Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte
A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

a para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que,atendidas as exigências habilitatórias e 
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
sentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
a apresentação de nova proposta. 

Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originalmente de menor valor. 
.21 a 6.22, deste edital, não se aplica às hipóteses e

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
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verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais, sendo que no caso de desinteresse 
valerá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 

á quando, indagados pela Pregoeira, os 

se a proponente desistente às 

Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
, negociar diretamente com o 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço unitário 
verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

otivadamente, a respeito. 
á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 

o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 

modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente. 
Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 

ue não for conflitante com o 

Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 
Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 
da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

uações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 

á da seguinte forma: 
A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 

5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
atendidas as exigências habilitatórias e 

observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 
Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 

sentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

no porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
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6.24 Após a etapa anterior, a 
“HABILITAÇÃO” do proponente que apr
das condições de habilitação fixadas neste Edital.
6.25 Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, 
oferta subsequente, verificando a sua aceitab
ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos 
requisitos do Edital. 
6.26 Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será d
vencedor. 
6.27 Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá 
proponente para que seja obtido preço melhor.
6.28 Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, 
8 deste edital. 
6.29 Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das p
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, que será 
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e repre
qualquer declaração. 
6.30 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto 
Município. 
6.31 Caso haja necessidade de adiamento d
dos trabalhos, devendo ficar intimidados, no mesmo ato, as licitantes presentes.
6.32 O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder d
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá
aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
 
7 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
7.1 Qualquer cidadão poderá solicitar e
Edital, protocolando o pedido até 0
7.2 O pedido de esclarecimentos ou 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital, decidir sobre 
dias úteis, contado da data de 
7.3 A concessão de efeito suspensivo
autos do processo de licitação.
7.4 Acolhida a impugnação contra o edital, 
exceto quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta.
7.5 Decairá do direito de impugnar os termos do pres
falhas ou irregularidades supostamente existentes no 
antecederem a realização do Pregão. 
7.6 O pedido de esclarecimentos ou impugnação 
mail: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
constante no preâmbulo deste edital.
 
8 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorr
do Pregão, terá ele o prazo de 03(três) dias corridos para apresentação de recurso.
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 Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
“HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 
das condições de habilitação fixadas neste Edital. 

Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos 

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será d

Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá a Pregoeira negociar, diretamente, com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
festar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, que será 

, equipe de apoio e representantes presentes, constando n

A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste 

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimidados, no mesmo ato, as licitantes presentes.

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder d
ta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá

aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilizar os envelope

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do presente 

tal, protocolando o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão
pedido de esclarecimentos ou impugnação não possuem efeito suspensivo e caberá à Preg

auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital, decidir sobre o requerimento 
data de seu recebimento. 

A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e deverá ser motivada pela P
autos do processo de licitação. 

contra o edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até os 0
antecederem a realização do Pregão.  

O pedido de esclarecimentos ou impugnação poderá ser realizado por forma eletrô
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

constante no preâmbulo deste edital. 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorr

do Pregão, terá ele o prazo de 03(três) dias corridos para apresentação de recurso.
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procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
esentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 

Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, a Pregoeira examinará a 
ilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 

ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos 

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 

negociar, diretamente, com o 

Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
festar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, nos termos do item 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
ropostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, que será 
sentantes presentes, constando na mesma toda e 

A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste 

a Sessão pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimidados, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo 
ta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após 

envelopes. 

sclarecimentos, providências ou impugnar termos do presente 
) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão. 

efeito suspensivo e caberá à Pregoeira, 
o requerimento no prazo de dois 

nal e deverá ser motivada pela Pregoeira, nos 

será designada nova data para a realização do certame, 

ente edital o proponente que não apontar as 
dital até os 03 (três) dias úteis que 

por forma eletrônica, pelo e-
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 
do Pregão, terá ele o prazo de 03(três) dias corridos para apresentação de recurso. 
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8.2 Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias
corridos para apresentarem as 
recorrente. 
8.3 A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
8.4 O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento 
importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.5 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato ocorrido, 
a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsidera
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 
dado causa à demora. 
8.6 Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica, pelo e
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado v
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados.  
9.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.
 
10 – DO CONTRATO 
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
licitante vencedor para assinatu
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo m
desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração.
10.3 A contratação do objeto licitado obedecerá 
Contrato). 
10.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser
por sucessivos períodos em até 60 (sessenta) meses, caso
Municipal, nos termos do inciso II, do art.
10.5 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 
seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do va
10.6 Nos primeiros 12 (doze) meses de contrato, o preço, será fixo e não haverá
decorrido este prazo e havendo necessidade de prorrogação, o
justificado mediante documento pertine
10.7 O valor do contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos 
funcionários da CONTRATADA, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção 
coletiva de trabalho, e na hipótese de alteração, da legislação trabalhista, na exata medida da 
repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do 
fato ou ato novo. 
10.8 O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (do
contratual, com base na variação do IPCA
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Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias
corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da

A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos. 

O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento 
importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato ocorrido, 
a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

ursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica, pelo e
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br. 

JUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

e recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da convocação, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo m

desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração. 

A contratação do objeto licitado obedecerá à minuta do contrato (

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 
por sucessivos períodos em até 60 (sessenta) meses, caso haja interesse por parte da administração 
Municipal, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.  

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 
seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.  

Nos primeiros 12 (doze) meses de contrato, o preço, será fixo e não haverá
decorrido este prazo e havendo necessidade de prorrogação, o preço poderá ser reajustado e 
justificado mediante documento pertinente e negociação com a administração municipal.

O valor do contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos 
funcionários da CONTRATADA, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção 

o, e na hipótese de alteração, da legislação trabalhista, na exata medida da 
repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do 

O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início da vigência 
contratual, com base na variação do IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí
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Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
começará a correr do término do prazo da 

A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de recurso 

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato ocorrido, 
r sua decisão ou fazê-lo subir, 

acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

ursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica, pelo e-mail 

encedor, por ato da Pregoeira, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

e recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
5 (cinco) dias, a contar da convocação, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 

desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 

contrato (ANEXO V – Minuta de 

 prorrogado por aditivos e 
haja interesse por parte da administração 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 

Nos primeiros 12 (doze) meses de contrato, o preço, será fixo e não haverá reajuste, sendo que, 
preço poderá ser reajustado e 

com a administração municipal. 
O valor do contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos 

funcionários da CONTRATADA, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção 
o, e na hipótese de alteração, da legislação trabalhista, na exata medida da 

repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do 

ze) meses contados do início da vigência 
, ou outro índice que venha a substituí-lo, salvo a 
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hipótese de ocorrência de fato ou ato anterior à anualidade contratual, capaz de desequilibrar a 
equação econômico-financeira do contrato.
10.9 Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste e 
recomposição de preço, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, sendo necessário, no caso de aumento 
salarial concedido à categoria profissional, a ap
correspondentes. 

 
11 - DAS PENALIDADES 
11.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalid
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: a
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
e contratar com a Administração pelo
d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor 
e) inexecução total do contrato
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
f) quando houver atraso injustificado 
atraso, limitando-se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
g) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento)
h) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
ao resultado: advertência. 
 
11.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contr
11.3 Quando a contratada motivar rescisão contratual
decorrentes para com a contratante. 
11.4 Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerar
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá
las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.
 
12 - DO PAGAMENTO  
12.1 O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes
pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato
deverão se fazer acompanhar
Social, bem como da folha de pagamento de
deverá ser apresentada em separado e
12.1.1 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPC
período, ou outro índice que vier a substituí
de 0,5% ao mês, pro rata. 
12.2 O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório.
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hipótese de ocorrência de fato ou ato anterior à anualidade contratual, capaz de desequilibrar a 
anceira do contrato. 

Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste e 
recomposição de preço, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, sendo necessário, no caso de aumento 
salarial concedido à categoria profissional, a apresentação dos documentos comprobatórios 

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalid

deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% sobre o valor 

manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos;  

deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): impedimento
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 

inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
e multa de 8% sobre o valor total contratado; 

do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;

houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% po
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 

executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Quando a contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes para com a contratante.  

Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá
las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

o licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 
pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. Para o efetivo pagamento, as 
deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições sociais 

lha de pagamento de seus prestadores de serviços do mês anterior, a qual 
deverá ser apresentada em separado e relativamente aos prestadores de serviço deste contrato.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPC
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório. 
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hipótese de ocorrência de fato ou ato anterior à anualidade contratual, capaz de desequilibrar a 

Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste e 
recomposição de preço, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, sendo necessário, no caso de aumento 

resentação dos documentos comprobatórios 

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
sobre o valor total contratado; 

fastamento do certame e suspensão do 
 

impedimento do direito de licitar 
sobre o valor total contratado; 

inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

do direito de licitar e contratar com a Administração 
total contratado; 

o fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 

executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
atante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

será responsável pelas perdas e danos 

á, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-
las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

o licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93. 

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da 
aos serviços prestados, aprovada 

Para o efetivo pagamento, as notas fiscais 
sociais devidos à Previdência 

seus prestadores de serviços do mês anterior, a qual 
relativamente aos prestadores de serviço deste contrato. 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 
lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 
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12.3 A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do Pregão e contrato
12.4 No caso de depósito em conta bancária, a empresa venc
bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos.
12.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude 
inadimplência contratual. 

 
13 – DA EXECUÇÃO 
13.1 A contratada se obriga a prestar os serviços 
especificações descritas neste Edital e seu
13.2 A execução dos serviços
especialmente designado. 
 
14 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 
do orçamento vigente:  
 
412550 – Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
44550 -   Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
   Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
46334 -  Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
452430 - Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
   Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
   
423350 – Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
451525 -  Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza
 
451550 - Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
   Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
461550 - Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
   Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce
 
15 - DOS ANEXOS 
15.1 Fazem parte do presente Pregão:
Anexo I - Modelo da proposta 
Anexo II - Modelo de Declaração de 
Anexo III - Modelo de credenciamento;
Anexo IV - Modelo de declaração 
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A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados 
bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude 

e obriga a prestar os serviços objeto deste certame 
especificações descritas neste Edital e seus anexos. 

s serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da c

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 

n. Educação, Cultura, Turismo e Desporto  
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto  
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Fazem parte do presente Pregão: 
odelo da proposta e referencial de preços; 

eclaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
odelo de credenciamento; 

claração de que não emprega menor; 
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A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 

edora deverá informar os dados 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

objeto deste certame de acordo com as 

izada por representante da contratante 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

ção 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

irização 

dos requisitos de habilitação; 
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Anexo V - Minuta de Contrato
Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06;
Anexo VII - Termo de Referência
Anexo VIII – Planilhas de Custos.
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório.
documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 
especificado no preâmbulo deste edital.

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

16.3 As normas disciplinadoras da licitação serão semp
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e se
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

16.5 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
superveniente, devidamente comprovada, ou anulada
parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.6 Quaisquer informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão
encaminhadas por escrito ao
Floriano Peixoto, n° 426, Centro, de segunda a quinta
16h30min ou na sexta-feira, das 07h30min às 13h
ou pelo telefone (51) 3635.2500, ramal 4004.

16.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da Comarca de São Sebastião do Caí, R
seja. 

 
São Sebastião do Caí, RS, 
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Contrato; 
Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06;
Termo de Referência, 
Planilhas de Custos. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. O Município não se responsabilizará por
documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 
especificado no preâmbulo deste edital. 

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
s 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

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

a finalidade e a segurança da contratação. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão
ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sit

Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 
feira, das 07h30min às 13h, pelo e-mail: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br

2500, ramal 4004. 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que 

São Sebastião do Caí, RS, 29 de dezembro de 2021. 

Camila Bohn Flores 
Pregoeira 
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Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06; 

assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

O Município não se responsabilizará por 
documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
s propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

lhes validade e eficácia para fins de 

re interpretadas em favor da ampliação da 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

us Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante 

informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Marechal 

feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
S, com expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 

Apresentamos nossa proposta c
seguintes condições: 
 
Razão Social: ________________________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________________

CNPJ: _________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________

 
Item Quant. Unid. 

01 11 pessoa 

 

02 01 pessoa 

 

 
 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 
 O pagamento será efetuado diretamente na conta do 

AGÊNCIA Nº _________, C/C Nº ____
 

 Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato
____________________________________________________________________________
 

 Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, 
impostos, obrigações, entre outros.

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
 

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento do objeto deste ato convocatório

Razão Social: ________________________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________________

CNPJ: _________________________________________ Telefone: ____________________________

_____________________________________________________________________________

Objeto/Descrição Valor mensal
Unit.

Contratação de prestação de 
serviços de limpeza (40h 
semanais) nas Escolas Municipais 
e demais prédios da Secretaria de 
Educação, conforme as 
especificações constantes no 
Termo de Referência anexo ao 
Edital. 

 

Contratação de prestação de 
serviços de limpeza (20h 
semanais) no Ginásio “A” do 
Parque Centenário, conforme as 
especificações constantes no 
Termo de Referência anexo ao 
Edital. 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  

O pagamento será efetuado diretamente na conta do BANCO ____
AGÊNCIA Nº _________, C/C Nº _________________________, em nome da Contratada.

ados do representante legal da empresa para assinatura do contrato: 
____________________________________________________________________________

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, 
impostos, obrigações, entre outros. 

Local e data 

Nome a assinatura do representante Legal 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

deste ato convocatório, nas 

Razão Social: ________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Valor mensal 
Unit. 

Valor mensal 
Total 

 

 

BANCO _______________________, 
__________, em nome da Contratada. 

________________________________________________________________________________ 

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 

A empresa ______________________________________________, com sede na Rua/Av. 

______________________________, inscrita no CNPJ sob 

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos estabelecidos no edital de Pregão 

Presencial nº 050/2021, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

 

 
 
OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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ANEXO II 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ______________________________________________, com sede na Rua/Av. 

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________,

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos estabelecidos no edital de Pregão 

, nos termos do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002. 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital.
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa ______________________________________________, com sede na Rua/Av. 

o nº ___________________________, 

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos estabelecidos no edital de Pregão 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 
 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ______

portador da cédula de identidade 

____________________________, a participar do 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando

_______________________________

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

 

 
OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital.
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 ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 - MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ___________________________________, 

ador da cédula de identidade nº ___________________________ e do CPF nº 

____________________________, a participar do Pregão Presencial nº 050

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

____________________________________________, CNPJ nº __________________________, bem 

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital.
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MODELO DE CREDENCIAMENTO 

_____________________________, 

nº ___________________________ e do CPF nº 

50/2021, na qualidade de 

se em nome da empresa 

___, CNPJ nº __________________________, bem 

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cu

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/

que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
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ANEXO IV 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 - MODELO DE DECLARAÇÃO
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/

que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho 

alubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000  

DECLARAÇÃO 

mprimento ao disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, de 

que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho 

alubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
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PREGÃO PRESENCIAL 

Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
88.370.879/0001-04, representada por seu Prefeito Munic
Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATAD
EMPRESA XXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, 
representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº 
xxx.xxx.xxx-xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de empresa para 
demais prédios da Secretaria competente
descritivo constante no Anexo VII 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do
R$.................... (.............).  
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços 
prestados, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato
pagamento, as notas fiscais deverão se fazer acompanhar
sociais devidos à Previdência Social
do mês anterior, a qual deverá ser apresentada em separado e
serviço deste contrato. 
a) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 
ou outro índice que vier a substituí
ao mês, pro rata. 
b) O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 
no processo licitatório. 
c) A Nota Fiscal emitida pelo forneced
número do Pregão e contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.
d) No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados bancários 
em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos.
e) Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA: É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 
exceto de parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato.
 
CLÁUSULA QUINTA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, p
por aditivos e por sucessivos períodos em até 60 (sessenta) meses, caso
administração Municipal, nos termos do inciso II, do art.
 
CLÁUSULA SEXTA: Nos primeiros 12 (doze) meses de c
reajuste, sendo que, decorrido este prazo e havendo necessidade de prorrogação, o
reajustado e justificado mediante documento pertinente e negociação
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 - MINUTA DE CONTRATO
 

Pelo presente instrumento de ata, as partes, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campani, com sede à Rua 
Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATAD

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, 
seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº 

têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

Contratação de empresa para serviços de limpeza nas Escolas Muni
demais prédios da Secretaria competente e Ginásio “A” do Parque Centenário Municipal

constante no Anexo VII – termo de referência, do edital. 

A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços 

a pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato
deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições 

devidos à Previdência Social, bem como da folha de pagamento de seus prestad
do mês anterior, a qual deverá ser apresentada em separado e relativamente aos prestadores de 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 
er a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados bancários 
m nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 
exceto de parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, p
por aditivos e por sucessivos períodos em até 60 (sessenta) meses, caso haja interesse por parte da 
administração Municipal, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

Nos primeiros 12 (doze) meses de contrato, o preço, será fixo e não haverá
reajuste, sendo que, decorrido este prazo e havendo necessidade de prorrogação, o
reajustado e justificado mediante documento pertinente e negociação com a administração municipal.
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MINUTA DE CONTRATO 

lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

ipal Sr. Júlio César Campani, com sede à Rua 
Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS e do outro lado como CONTRATADA, 

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, neste ato 
seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº 

têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

impeza nas Escolas Municipais, 
e Ginásio “A” do Parque Centenário Municipal, conforme 

A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento dos serviços, o valor de 

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços 

a pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. Para o efetivo 
da guia de recolhimento das contribuições 

seus prestadores de serviços 
relativamente aos prestadores de 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 
lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 

or deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados bancários 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 
exceto de parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato. 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
haja interesse por parte da 

57, da Lei nº 8.666/93.  

ontrato, o preço, será fixo e não haverá 
reajuste, sendo que, decorrido este prazo e havendo necessidade de prorrogação, o preço poderá ser 

com a administração municipal. 
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a) O valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos 
funcionários da CONTRATADA, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção 
coletiva de trabalho, e na hipótese de alteração, da legislação trabalhista, 
repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do 
fato ou ato novo. 
b) O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início da vigência 
contratual, com base na variação do IPCA, ou outro índice que venha a substituí
ocorrência de fato ou ato anterior à anualidade contratual, capaz de desequilibrar a equação 
econômico-financeira do contrato.
c) Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o e
recomposição de preço, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, sendo necessário, no caso de aumento 
salarial concedido à categoria profissional, a apresentação dos documentos comprobatórios 
correspondentes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia
 
CLÁUSULA OITAVA: A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete
a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato; 
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos con
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
c) Comunicar à Contratada 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 
d) Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
 
CLÁUSULA NONA: A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete
a) Atender todas as condições descritas no 
b) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 
c) Entregar os produtos/serviços
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 
contratados, execução de materiais empregados ou serviços prestados;
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, 
eventualmente incidam sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão ser transferidas 
para o Município. 
 
CLÁUSULA DECIMA: Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 
sujeita às seguintes penalidades:
a) inexecução parcial do contrato: susp
prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor 
b) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
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sente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos 
funcionários da CONTRATADA, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção 
coletiva de trabalho, e na hipótese de alteração, da legislação trabalhista, 
repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do 

b) O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início da vigência 
e na variação do IPCA, ou outro índice que venha a substituí

ocorrência de fato ou ato anterior à anualidade contratual, capaz de desequilibrar a equação 
financeira do contrato. 

c) Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste e
recomposição de preço, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, sendo necessário, no caso de aumento 
salarial concedido à categoria profissional, a apresentação dos documentos comprobatórios 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 

A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete
Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato; 
Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos con

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
 qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o 

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital; 
Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades. 

A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete
a) Atender todas as condições descritas no edital de licitação e contrato; 

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

/serviços indicados na proposta apresentada, durante a vigência do ajuste;
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 

ateriais empregados ou serviços prestados; 
se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
companhamento pelo órgão interessado; 

se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, seguros, taxas, e quaisquer outras que 

sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão ser transferidas 

Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 
sujeita às seguintes penalidades: 
a) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor total contratado; 
b) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 

e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;
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sente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos 
funcionários da CONTRATADA, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção 
coletiva de trabalho, e na hipótese de alteração, da legislação trabalhista, na exata medida da 
repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do 

b) O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início da vigência 
e na variação do IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo, salvo a hipótese de 

ocorrência de fato ou ato anterior à anualidade contratual, capaz de desequilibrar a equação 

ncargo do cálculo minucioso de cada reajuste e 
recomposição de preço, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, sendo necessário, no caso de aumento 
salarial concedido à categoria profissional, a apresentação dos documentos comprobatórios 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição 

l do Contrato.  

A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete-se a:  
Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato;  
Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;  
qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o 

condições estabelecidas no edital;  
 

A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;  

ada, durante a vigência do ajuste; 
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 

se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
e quaisquer outras que 

sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão ser transferidas 

Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 

ensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

b) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
total contratado; 
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c) quando houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
atraso, limitando-se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
d) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;
e) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência. 
OBS: A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA
a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o C
enumerados nos incisos I a XII e 
b) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas na cláusula décima.
c) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.
alterações. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA
modalidade Pregão Presencial.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias:
 
412550 – Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
44550 -   Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
   Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
46334 -  Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
452430 - Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
   Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
   
423350 – Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
451525 -  Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
451550 - Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto
   Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
 
461550 - Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desp
   Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
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houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 
e) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo

multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

DECIMA PRIMEIRA: O Contrato poderá ser rescindido: 
a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o Contratante; por ato unilateral e escrito do 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; Judicialmente.

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas na cláusula décima. 

Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.

DECIMA SEGUNDA: O presente Contrato vincula-se ao edital de licitaçã
Pregão Presencial.  

TERCEIRA: As despesas de custeio do presente instrumento
rsos oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto  
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
pesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
s Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sec. Mun. Educação, Cultura, Turismo e Desporto  
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
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houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 

e) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
or ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos 

93; Judicialmente. 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 

Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores 

edital de licitação nº 50/2021 na 

presente instrumento serão atendidas com 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

pesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

s Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí.
 
E por estarem justos e contratados, mandou
que surta os efeitos legais e jurídicos.
 
São Sebastião do Caí, __de ________de 20

 
 
 
 
 

______________________________                    ____________________________
Contratante   
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QUARTA: Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí. 

e contratados, mandou-se lavrar o presente instrumento
que surta os efeitos legais e jurídicos. 

São Sebastião do Caí, __de ________de 20xx. 

______________________________                    ____________________________
          Contratada  
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Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 

instrumento, em 02 (duas) vias, para 

______________________________                    ____________________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 

A empresa _____________________________________________

____________________________

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

______________________________

_________________________

___________________, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

modalidade Pregão Presencial,

sob as penas da lei, que está enquadrada como 

de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, usufruir dos 

benefícios previstos na Lei Complementar 

somando-se ainda o art. 34 da Lei 

previsto no pertinente Edital.
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ANEXO VI 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 
 

A empresa _____________________________________________________, com sede no endere

_______________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________________,

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

__________, portador da Carteira de Identidade RG 

____, do CPF nº _________________________ e registro profissional 

__, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

Pregão Presencial, declara expressamente, ciente das sanções administrativ

sob as penas da lei, que está enquadrada como _______________________ (microempresa, empresa 

de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, usufruir dos 

previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, no caso das ME e EPP e MEI, 

se ainda o art. 34 da Lei nº 11.488/2007 em se tratando de cooperativas, devidamente 

previsto no pertinente Edital. 

Local e data 

 
 

Assinatura do Contador  
Nome completo e CPF 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR nº 123/2006. 

________, com sede no endereço 

__, inscrita no CNPJ nº ___________________________, 

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

da Carteira de Identidade RG nº 

___ e registro profissional nº 

__, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

declara expressamente, ciente das sanções administrativas cabíveis e 

__________________ (microempresa, empresa 

de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, usufruir dos 

terações, no caso das ME e EPP e MEI, 

11.488/2007 em se tratando de cooperativas, devidamente 
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PREGÃO PRESE
 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Contratação de empresa para 
Secretaria de Educação e Ginásio “A” do Parque Centenário Municipal.
 
1.2 Valor mensal unitário máximo admi
 
ITEM 01: Serviços de limpeza
centavos); 

ITEM 02: Serviços de limpeza
quatro centavos). 
 
1.3 O Município não homologará valores superiores aos orçados no item acima.
 
2. JUSTIFICATIVA 
Tendo em vista a extinção dos cargos de 
devido a não mais dispor de 
atual, a melhor alternativa à Administração é a contratação 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 
3.1 Nas Escolas Municipais, Biblioteca, Museu Municipal, Conselho Municipal e no Centro de Cult
(carga horária de 40h semanais)
– Diariamente:  
a) retirar os papéis dos cestos e detritos de lixo em geral, existentes na área;
b) remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, pe
bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;
c) limpar/lavar azulejos, espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com produtos
desinfetantes; 
d) varrer pisos e aspirar as áreas acarpetadas, removendo os detritos, acondicionando
apropriadamente, e retirando
e) remover manchas e lustrar as áreas enceradas;
f) passar pano úmido e polir os pisos;
g) limpar e remover o pó de capachos e tapetes;
h) apresentar-se uniformizado;
i) executar outros serviços correlatos de frequência diária;
j) Percorrer as dependências das unidades administrativas, abrindo e fechando janelas, portas e 
portões, bem como ligando e desligando p
 
– Semanalmente:  
a) limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
b) limpar divisórias, portas, corrimãos, barras e batentes com produto adequado;
c) limpar bebedouros;  
d) encerar/lustrar todos os m
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa para serviços de limpeza nas Escolas Municipais, demais prédios da 
Secretaria de Educação e Ginásio “A” do Parque Centenário Municipal. 

máximo admitido:  

erviços de limpeza (40h semanais), R$ 3.630,40 (três mil seiscentos e trinta reais e quarenta 

erviços de limpeza (20h semanais), R$ 1.986,04 (Hum mil novecentos e oitenta e seis reais e 

pio não homologará valores superiores aos orçados no item acima.

Tendo em vista a extinção dos cargos de servente do quadro geral de servidores
 servidores de carreira em quantidade suficiente 

melhor alternativa à Administração é a contratação dos serviços de limpeza

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS  

, Biblioteca, Museu Municipal, Conselho Municipal e no Centro de Cult
(carga horária de 40h semanais) serão realizados os seguintes tipos de serviços: 

a) retirar os papéis dos cestos e detritos de lixo em geral, existentes na área; 
b) remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, 

como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;
c) limpar/lavar azulejos, espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com produtos

s e aspirar as áreas acarpetadas, removendo os detritos, acondicionando
apropriadamente, e retirando-os para local indicado pela contratante;  
e) remover manchas e lustrar as áreas enceradas;  
f) passar pano úmido e polir os pisos;  

o pó de capachos e tapetes; 
se uniformizado; 

i) executar outros serviços correlatos de frequência diária; 
j) Percorrer as dependências das unidades administrativas, abrindo e fechando janelas, portas e 

bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos.

a) limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  
b) limpar divisórias, portas, corrimãos, barras e batentes com produto adequado;

d) encerar/lustrar todos os mobiliários envernizados e batentes com produto adequado;
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TERMO DE REFERÊNCIA 

impeza nas Escolas Municipais, demais prédios da 

3.630,40 (três mil seiscentos e trinta reais e quarenta 

1.986,04 (Hum mil novecentos e oitenta e seis reais e 

pio não homologará valores superiores aos orçados no item acima. 

servidores desse município e 
servidores de carreira em quantidade suficiente para atender a demanda 

de limpeza. 

, Biblioteca, Museu Municipal, Conselho Municipal e no Centro de Cultura 
serão realizados os seguintes tipos de serviços:  

 
itoris, caixilhos das janelas, 

como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;  
c) limpar/lavar azulejos, espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com produtos 

s e aspirar as áreas acarpetadas, removendo os detritos, acondicionando-os 

j) Percorrer as dependências das unidades administrativas, abrindo e fechando janelas, portas e 
ontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos.  

b) limpar divisórias, portas, corrimãos, barras e batentes com produto adequado;  

obiliários envernizados e batentes com produto adequado;  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

e) limpar as forrações de couro e plástico em assentos e poltronas com produto adequado;
f) limpar todos os metais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc. com produto
adequado; 
g) limpar telefones com produto adequado;
h) encerar/lustrar os pisos de madeira, paviflex, plurigoma e similares;
i) retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; e,
j) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.
 
– Mensalmente: 
a) limpar/remover manchas de forros, paredes e rodapés;
b) remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados; e,
c) executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal.
 
 – Bimestral: 
a) limpar todas as luminárias por dentro e por fora;
b) limpar todos os vidros externos, face interna e face externa, aplicando
embaçantes; e, 
c) executar demais serviços considerados necessários à frequência bimestral.
  
 
3.2 No Ginásio “A” do Parque Ce
– Diariamente:  
a) retirar os papéis dos cestos e detritos de lixo em geral, existentes na área;
b) limpar/lavar azulejos, espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com produtos
desinfetantes; 
c) varrer pisos, removendo os detritos, acondicionando
indicado pela contratante;  
d) apresentar-se uniformizado;
e) executar outros serviços correlatos de frequência diária.
 
– Semanalmente:  
a) limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
b) limpar divisórias, portas, corrimãos, barras e batentes com produto adequado;
c) limpar bebedouros;  
d) limpar e lavar a quadra de esportes
e) retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; e,
f) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.
 
– Mensalmente: 
a) limpar/remover manchas de paredes e rodapés;
b) remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados; e,
c) executar demais serviços considerados neces
 
 – Bimestral: 
a) limpar todos os vidros externos, face interna e face externa, aplicando
embaçantes; e, 
b) executar demais serviços considerados necessários à frequência bimestral.
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e) limpar as forrações de couro e plástico em assentos e poltronas com produto adequado;
f) limpar todos os metais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc. com produto

g) limpar telefones com produto adequado;  
h) encerar/lustrar os pisos de madeira, paviflex, plurigoma e similares;  
i) retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; e,  
j) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.  

a) limpar/remover manchas de forros, paredes e rodapés; 
b) remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados; e,
c) executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

s luminárias por dentro e por fora; 
b) limpar todos os vidros externos, face interna e face externa, aplicando

c) executar demais serviços considerados necessários à frequência bimestral. 

3.2 No Ginásio “A” do Parque Centenário serão realizados os seguintes tipos de serviços: 

a) retirar os papéis dos cestos e detritos de lixo em geral, existentes na área; 
) limpar/lavar azulejos, espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com produtos

) varrer pisos, removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente, e retirando

se uniformizado; 
correlatos de frequência diária. 

ar atrás dos móveis, armários e arquivos;  
b) limpar divisórias, portas, corrimãos, barras e batentes com produto adequado;

limpar e lavar a quadra de esportes;  
) retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; e,  

mais serviços considerados necessários à frequência semanal.  

a) limpar/remover manchas de paredes e rodapés; 
b) remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados; e,
c) executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

) limpar todos os vidros externos, face interna e face externa, aplicando

) executar demais serviços considerados necessários à frequência bimestral. 
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e) limpar as forrações de couro e plástico em assentos e poltronas com produto adequado;  
f) limpar todos os metais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc. com produto  

 

b) remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados; e, 

b) limpar todos os vidros externos, face interna e face externa, aplicando-lhes produtos anti-

 

ntenário serão realizados os seguintes tipos de serviços:  

 
) limpar/lavar azulejos, espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com produtos 

apropriadamente, e retirando-os para local 

b) limpar divisórias, portas, corrimãos, barras e batentes com produto adequado;  

 

b) remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados; e, 

) limpar todos os vidros externos, face interna e face externa, aplicando-lhes produtos anti-
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATAD
4.1 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços;

4.2 Apresentar profissionais habilitados para realizar os serviços a que propõe, responsabilizando
em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos, por culpa 
inclusive nos equipamentos e maquinários utilizados, bem como, a terceiros;

4.3 Substituir, sem custos adicionais e a qualquer tempo, prestador de serviço indicado pela 
fiscalização da contratada, caso este não esteja desempenh
determinadas;  

4.4 Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto da
contratação; 

4.5 No caso de falta de funcionários, 
deixando descoberto o turno ou alocando outro funcionário em expediente de trabalho.

4.6 Fornecer, por sua conta, os equipamentos de segurança do trabalho, uniformes e crachás de
identificação dos prestadores de serviços; 

4.7 O deslocamento dos funci
contratada. 

4.8 A Contratante não se responsabiliza por toda e qualqu
 
5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1. Todo e qualquer material utilizado para limpeza,
da Secretaria de Educação. 
 
6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO
6.1 Os serviços deverão ser executados sob a coordenação,
competente, nos locais e carga horária 

6.2 Cabe a Contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

6.3 Os serviços serão execut
contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração.
 
7. PAGAMENTO 
7.1 O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação 
do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 
servidor responsável pela fiscalização do contrato
se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições 
bem como da folha de pagamento de
apresentada em separado e relativamente aos prestadores de serviço deste contrato.
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços;

Apresentar profissionais habilitados para realizar os serviços a que propõe, responsabilizando
ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos, por culpa ou dolo, vierem a dar causa, 

nos equipamentos e maquinários utilizados, bem como, a terceiros; 

Substituir, sem custos adicionais e a qualquer tempo, prestador de serviço indicado pela 
da contratada, caso este não esteja desempenhando ou correspondendo nas funções 

Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto da

No caso de falta de funcionários, a empresa deverá solucionar a situação de forma imediata,
deixando descoberto o turno ou alocando outro funcionário em expediente de trabalho.

Fornecer, por sua conta, os equipamentos de segurança do trabalho, uniformes e crachás de
identificação dos prestadores de serviços;  

O deslocamento dos funcionários até os locais dos serviços são de responsabilidade da empresa

não se responsabiliza por toda e qualquer possível passivo trabalhista.

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
5.1. Todo e qualquer material utilizado para limpeza, manutenção, reforma dos banheiros é por conta 

XECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO 
Os serviços deverão ser executados sob a coordenação, orientação e fiscalização da Secretaria 

e carga horária indicados na tabela do item 8, a seguir

Cabe a Contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

Os serviços serão executados no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração. 

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação 
om apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 

servidor responsável pela fiscalização do contrato. Para o efetivo pagamento, as 
da guia de recolhimento das contribuições sociais devidos à Previdência Social

bem como da folha de pagamento de seus prestadores de serviços do mês anterior, a qual deverá ser 
relativamente aos prestadores de serviço deste contrato.
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Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços;  

Apresentar profissionais habilitados para realizar os serviços a que propõe, responsabilizando-se 
ou dolo, vierem a dar causa, 

 

Substituir, sem custos adicionais e a qualquer tempo, prestador de serviço indicado pela 
ando ou correspondendo nas funções 

Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto da 

empresa deverá solucionar a situação de forma imediata, não 
deixando descoberto o turno ou alocando outro funcionário em expediente de trabalho.  

Fornecer, por sua conta, os equipamentos de segurança do trabalho, uniformes e crachás de 

são de responsabilidade da empresa 

er possível passivo trabalhista. 

manutenção, reforma dos banheiros é por conta 

orientação e fiscalização da Secretaria 
seguir. 

Cabe a Contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

ados no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação 
om apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, aprovada pelo 

Para o efetivo pagamento, as notas fiscais deverão 
devidos à Previdência Social, 

seus prestadores de serviços do mês anterior, a qual deverá ser 
relativamente aos prestadores de serviço deste contrato. 
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8. LOCAIS 
A empresa contratada deverá 
 

LOCAL 

EM Santo Inácio Pareci Velho,
 

EM Conceição Rua Eva de Azevedo Vieira, 40
Bairro: Conceição

EM David Canabarro Av. Conceição, 
Martim

EM Alberto 
Pasqualini 

Estrada da Divisa, 165 
 

Centro Integrado 
Campestre 

Campestre
 

Centro Integrado 
Navegantes 

Rua General Câmara,
Bairro: Navegantes

EMEI Dona Norinha Rua Osvaldo Cruz, 299
Bairro: Lot. Popular
 

EMEI Bem Me Quer Rua Eva de Azevedo Vieira,
Bairro: Conceição

EMEI Vila Rica Rua Olavo Flores, 01
Bairro: Vila Rica

EEI Santo Antônio Rua 7 de Setembro, 897
Bairro: Nave

Biblioteca, Museu, 
Conselho Municipal 
e Centro de Cultura 

Biblioteca
Teixeira, 575 
Muse
Centro
Conselho
557 
Centro de Cultura
Machado, 600 

Parque Centenário 
Municipal – Ginásio 
de Esportes “A” 

Avenida Dr. Bruno Cassel

 
 

São Sebastião do Caí, 
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Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

A empresa contratada deverá realizar o serviço nas seguintes localidades: 

ENDEREÇO 
 

QUANTIDADE

Pareci Velho, nº 6123 1 

Rua Eva de Azevedo Vieira, 40- 
Bairro: Conceição 

1 

Av. Conceição, s/nº - Bairro: São 
Martim 

1 

Estrada da Divisa, 165 - Areião 1 

Campestre - Conceição 1 

Rua General Câmara, 731 
Bairro: Navegantes 

1 

Rua Osvaldo Cruz, 299 
Bairro: Lot. Popular 

1 

Rua Eva de Azevedo Vieira, 40 
Bairro: Conceição 

1 

Rua Olavo Flores, 01 
Bairro: Vila Rica 

1 

Rua 7 de Setembro, 897 
Bairro: Navegantes 

1 

Biblioteca: Rua Cel Paulino 
Teixeira, 575 – Centro 
Museu: Rua 13 de maio, 770 – 
Centro 
Conselho: Rua Pinheiro Machado, 
557 – Centro 
Centro de Cultura: Pinheiro 
Machado, 600 - Centro 

1 

Avenida Dr. Bruno Cassel 1 

São Sebastião do Caí, dezembro de 2021. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000  

QUANTIDADE CARGA 
HORÁRIA 

40 horas 

40 horas 

40 horas 

40 horas 

40 horas 

40 horas 

40 horas 

40 horas 

40 horas 

40 horas 

40 horas 

20 horas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

 

 
 
 

EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO:

I - INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS:
A - Do Serviço:
01 - JORNADA DIÁRIA
02 - ESCALA DE SERVIÇO
03 - TOTAL DE HORAS MENSAIS
04 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS
05 - QUANTIDADE DE POSTOS LICITADOS

B - Salário Normativo e Dados Complementares:
01 - SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA CFE CCT 220H
02 - CATEGORIA PROFISSIONAL/ FUNÇÃO
03 - SINDICATO PROFISSIONAL COMPETENTE
04 - DATA BASE DA CATEGORIA
05 - N°. DISSIDIO DA CATEGORIA VIGENTE

II - REMUNEAÇÃO E ENCARGOS:
A - REMUNERAÇÃO  
01 - Salário Base cfe Categoria
02 - Adicional Insalubridade
03 - Adicional Periculosidade
04 - Adicional Noturno/Hora reduzida (20%)
05 - Adicional de Horas Extras + Reflexos DSR (50%)
06 - Adicional de Horas Extras + Reflexos DSR D/S/FR (100%)
07 - Repouso Intervalar Intrajornada + Reflexos DSR (50%)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (A) = 

B - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
 *Incidentes sobre  Remuneração 
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL
02 - SESC
03 - SENAC
04 - INCRA
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
06 - FGTS
07 - Seguro Acidente do trabalho/SAT/INSS
08 - SEBRAE
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS:

C - DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS
 *Incidentes sobre  Remuneração 
Grupo "C.1"
01 - 13º Salário
02 - Férias (1/12)
03 - Auxílio Doença/Enfermidade
04- Faltas abonadas
05 - Licença paternidade/maternidade
07 - Aviso Prévio
TOTAL DO GRUPO C.1 =

Grupo "C.2"
01 - Indenização FGTS 40% (Rescisão sem justa causa)
TOTAL DO GRUPO C.2 = 

Grupo "C.3"
01 - Incidência dos Encargos do Grupo "B" sobre os itens do Grupo 
"C.1".
TOTAL DO GRUPO C.3 = 

VALOR DOS ENCARGOS TRABALHISTAS: (C.1+C.2+C.3) =

VALOR DA REMUNERAÇÃO MAIS ENCARGOS: ( A + B + C ) =

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021–PLANILHAS DE CUSTOS
 
 

ITEM 01 

X  PRESUMIDO
 REAL

I - INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS: NUMERO

8

200
04 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS 11

0

B - Salário Normativo e Dados Complementares:
01 - SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA CFE CCT 220H R$ 1.184,93

03 - SINDICATO PROFISSIONAL COMPETENTE

05 - N°. DISSIDIO DA CATEGORIA VIGENTE

Vlr / % / Hs POR POSTO POR 11 POSTOS

200,00 1.077,21R$            R$                
20,00 215,44R$               R$                  
0,00 -R$                    R$                          

04 - Adicional Noturno/Hora reduzida (20%) 0,00 -R$                    R$                          
05 - Adicional de Horas Extras + Reflexos DSR (50%) 0,00 -R$                    R$                          
06 - Adicional de Horas Extras + Reflexos DSR D/S/FR (100%) 0,00 -R$                    R$                          
07 - Repouso Intervalar Intrajornada + Reflexos DSR (50%) 0,00 -R$                    R$                          

1.292,65R$           R$              

20,00% 258,53R$               R$                  
1,50% 19,39R$                 R$                     
1,00% 12,93R$                 R$                     
0,20% 2,59R$                   R$                      
2,50% 32,32R$                 R$                     
8,00% 103,41R$               R$                  

07 - Seguro Acidente do trabalho/SAT/INSS 2,00% 25,85R$                 R$                     
0,60% 7,76R$                   R$                      

35,80% 462,78R$              R$                

9,09% 117,50R$               R$                  
12,12% 156,67R$               R$                  
0,09% 1,16R$                   R$                      
1,00% 12,93R$                 R$                     
0,10% 1,29R$                   R$                      
8,40% 108,58R$               R$                  

30,80% 398,13R$              R$                

01 - Indenização FGTS 40% (Rescisão sem justa causa) 1,57% 20,29R$                 R$                     
1,57% 20,29R$                R$                    

01 - Incidência dos Encargos do Grupo "B" sobre os itens do Grupo 11,03% 142,53R$               R$                  

11,03% 142,53R$              R$                

VALOR DOS ENCARGOS TRABALHISTAS: (C.1+C.2+C.3) = 43,40% 560,95R$              R$                

VALOR DA REMUNERAÇÃO MAIS ENCARGOS: ( A + B + C ) = - 2.316,38R$           R$              

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Auxiliar de Limpeza - C.B.O: 5143
SINDASSEIO

01/01/2021
RS000051/2021

 POR EXTENSO

Oito Horas

Duzentas horas
ONZE
ZERO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000  

PLANILHAS DE CUSTOS 

 

POR 11 POSTOS % sobre o total

11.849,30R$                 29,67%
2.369,86R$                   5,93%

-R$                           0,00%
-R$                           0,00%
-R$                           0,00%
-R$                           0,00%
-R$                           0,00%

14.219,16R$               35,61%

2.843,83R$                   7,12%
213,29R$                      0,53%
142,23R$                      0,36%
28,49R$                       0,07%

355,52R$                      0,89%
1.137,51R$                   2,85%

284,35R$                      0,71%
85,36R$                       0,21%

5.090,58R$                 12,75%

1.292,52R$                   3,24%
1.723,37R$                   4,32%

12,76R$                       0,03%
142,23R$                      0,36%
14,19R$                       0,04%

1.194,38R$                   2,99%
4.379,43R$                 10,97%

223,19R$                      0,56%
223,19R$                     0,56%

1.567,83R$                   3,93%
1.567,83R$                 3,93%

6.170,45R$                 15,45%

25.480,19R$               63,81%

Auxiliar de Limpeza - C.B.O: 5143

 POR EXTENSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - GASTOS EXTRAS:
01 - vale-transporte (42 vales /mês)
02 - (-)Desconto Vale Transporte
03 - auxílio alimentação (Média 21 dias)
04 - (-)Desconto auxílio Alimentação
TOTAL DOS GASTOS EXTRAS

IV - INSUMOS PREVISTOS EM CCT/DISSÍDIOS:
01 - uniformes - média de 03 por ano
02 - equipamentos de proteção individual (Média)
03 - treinamento e/ou reciclagem de pessoal
04 - seguro de vida em grupo
05 - Benefício Familiar
TOTAL DOS INSUMOS

V - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01 - Despesas administrativas/operacionais - Mínimo Exigido
02 - Lucro mínimo estimado - Mínimo exigido
VALOR DOS LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

VI - IMPOSTOS E TAXAS
01 - PIS
02 - COFINS
03 - ISS
04- CSLL
05- IRPJ
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS

VII - QUADRO RESUMO COM O TOTAL DE GASTOS
01 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS
02 - GASTOS EXTRAS
03 - INSUMOS
04 - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05 - IMPOSTOS E TAXAS

IX - PREÇO ANUAL DO CONTRATO
NÚMERO DE MESES

VIII - PREÇO MENSAL DO CONTRATO
VIII - PREÇO MENSAL DO CONTRATO

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

Vlr / % / Hs POR POSTO POR 11 POSTOS
R$ 4,25 178,50R$               R$                  
6,00% 64,63-R$                 -R$                     

R$ 18,20 382,20R$               R$                  
19,00% 72,62-R$                 -R$                     

- 423,45R$              R$                

IV - INSUMOS PREVISTOS EM CCT/DISSÍDIOS: Vlr / % / Hs POR POSTO POR 11 POSTOS
35,73R$                 R$                     

02 - equipamentos de proteção individual (Média) - -R$                    R$                          
03 - treinamento e/ou reciclagem de pessoal - -R$                    R$                          

- -R$                    R$                          
- 15,62R$                 R$                     

51,35R$                R$                    

V - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS % POR POSTO POR 11 POSTOS
01 - Despesas administrativas/operacionais - Mínimo Exigido 0,00 45,00R$                 R$                     
02 - Lucro mínimo estimado - Mínimo exigido 10% 273,98R$               R$                  
VALOR DOS LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS 318,98R$              R$                

% POR POSTO POR 11 POSTOS
0,65% 23,60                     R$                     
3,00% 108,91                   R$                  
3,00% 108,91                   R$                  
2,88% 104,56                   R$                  
4,80% 174,26                   R$                  
14,33% 520,24R$              R$                

VII - QUADRO RESUMO COM O TOTAL DE GASTOS Vlr / % / Hs POR POSTO POR 11 POSTOS
- 2.316,38R$            R$                
- 423,45R$               R$                  
- 51,35R$                 R$                     

04 - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 318,98R$               R$                  
- 520,24R$               R$                  

POR POSTO POR 11 POSTOS
3.630,40R$           R$              

POR POSTO POR 11 POSTOS
12 43.564,75R$         R$            

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000  

 

POR 11 POSTOS % sobre o total
1.963,50R$                   4,92%

710,96-R$                      -1,78%
4.204,20R$                   10,53%

798,80-R$                      -2,00%
4.657,94R$                 11,66%

POR 11 POSTOS % sobre o total
393,03R$                      0,98%

-R$                           0,00%
-R$                           0,00%
-R$                           0,00%

171,82R$                      0,43%
564,85R$                     1,41%

POR 11 POSTOS % sobre o total
495,00R$                      1,24%

3.013,81R$                   7,55%
3.508,78R$                 8,79%

POR 11 POSTOS % sobre o total
259,57R$                      0,65%

1.198,03R$                   3,00%
1.198,03R$                   3,00%
1.150,11R$                   2,88%
1.916,85R$                   4,80%

5.722,59R$                 14,33%

POR 11 POSTOS % sobre o total
25.480,19R$                 63,81%
4.657,94R$                   11,66%

564,85R$                      1,41%
3.508,78R$                   8,79%
5.722,59R$                   14,33%

POR 11 POSTOS % sobre o total
39.934,36R$               100,00%

POR 11 POSTOS
479.212,29R$             



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO:

I - INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS:
A - Do Serviço:

01 - JORNADA DIÁRIA
02 - ESCALA DE SERVIÇO

03 - TOTAL DE HORAS MENSAIS

04 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS
05 - QUANTIDADE DE POSTOS LICITADOS

B - Salário Normativo e Dados Complementares:
01 - SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA CFE CCT 220H
02 - CATEGORIA PROFISSIONAL/ FUNÇÃO
03 - SINDICATO PROFISSIONAL COMPETENTE
04 - DATA BASE DA CATEGORIA
05 - N°. DISSIDIO DA CATEGORIA VIGENTE

II - REMUNEAÇÃO E ENCARGOS:
A - REMUNERAÇÃO  
01 - Salário Base cfe Categoria
02 - Adicional Insalubridade
03 - Adicional Periculosidade
04 - Adicional Noturno/Hora reduzida (20%)
05 - Adicional de Horas Extras + Reflexos DSR (50%)
06 - Adicional de Horas Extras + Reflexos DSR D/S/FR (100%)
07 - Repouso Intervalar Intrajornada + Reflexos DSR (50%)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (A) = 

B - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
 *Incidentes sobre  Remuneração 
01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL
02 - SESC
03 - SENAC
04 - INCRA
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
06 - FGTS
07 - Seguro Acidente do trabalho/SAT/INSS
08 - SEBRAE
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS:

C - DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS
 *Incidentes sobre  Remuneração 
Grupo "C.1"
01 - 13º Salário
02 - Férias (1/12)
03 - Auxílio Doença/Enfermidade
04- Faltas abonadas
05 - Licença paternidade/maternidade
07 - Aviso Prévio
TOTAL DO GRUPO C.1 =

Grupo "C.2"
01 - Indenização FGTS 40% (Rescisão sem justa causa)
TOTAL DO GRUPO C.2 = 

Grupo "C.3"
01 - Incidência dos Encargos do Grupo "B" sobre os itens do Grupo "C.1".

TOTAL DO GRUPO C.3 = 

VALOR DOS ENCARGOS TRABALHISTAS: (C.1+C.2+C.3) =

VALOR DA REMUNERAÇÃO MAIS ENCARGOS: ( A + B + C ) =

III - GASTOS EXTRAS:
01 - vale-transporte (42 vales /mês)
02 - (-)Desconto Vale Transporte
03 - auxílio alimentação (Média 21 dias)
04 - (-)Desconto auxílio Alimentação
TOTAL DOS GASTOS EXTRAS

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

ITEM 02 
 

EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO: X  PRESUMIDO
 REAL

I - INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS: NUMERO

4

100

04 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS 1
0

B - Salário Normativo e Dados Complementares:
01 - SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA CFE CCT 220H R$ 1.184,93

03 - SINDICATO PROFISSIONAL COMPETENTE

05 - N°. DISSIDIO DA CATEGORIA VIGENTE

Vlr / % / Hs POR POSTO POR 1 POSTOS

100,00 538,60R$               R$                     
20,00 107,72R$               R$                     
0,00 -R$                    R$                          

04 - Adicional Noturno/Hora reduzida (20%) 0,00 -R$                    R$                          
05 - Adicional de Horas Extras + Reflexos DSR (50%) 0,00 -R$                    R$                          
06 - Adicional de Horas Extras + Reflexos DSR D/S/FR (100%) 0,00 -R$                    R$                          
07 - Repouso Intervalar Intrajornada + Reflexos DSR (50%) 0,00 -R$                    R$                          

646,33R$              R$                    

20,00% 129,27R$               R$                     
1,50% 9,69R$                   R$                        
1,00% 6,46R$                   R$                        
0,20% 1,29R$                   R$                        
2,50% 16,16R$                 R$                      
8,00% 51,71R$                 R$                      

07 - Seguro Acidente do trabalho/SAT/INSS 2,00% 12,93R$                 R$                      
0,60% 3,88R$                   R$                        

35,80% 231,39R$              R$                    

9,09% 58,75R$                 R$                      
12,12% 78,33R$                 R$                      
0,09% 0,58R$                   R$                        
1,00% 6,46R$                   R$                        
0,10% 0,65R$                   R$                        
8,40% 54,29R$                 R$                      

30,80% 199,06R$              R$                    

01 - Indenização FGTS 40% (Rescisão sem justa causa) 1,57% 10,15R$                 R$                      
1,57% 10,15R$                R$                      

01 - Incidência dos Encargos do Grupo "B" sobre os itens do Grupo "C.1". 11,03% 71,27R$                 R$                      

11,03% 71,27R$                R$                      

01/01/2021
RS000051/2021

ZERO

Auxiliar de Limpeza - C.B.O: 5143
SINDASSEIO

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

UM

 POR EXTENSO

Quatro Horas

Cem horas

VALOR DOS ENCARGOS TRABALHISTAS: (C.1+C.2+C.3) = 43,40% 280,48R$              R$                    

VALOR DA REMUNERAÇÃO MAIS ENCARGOS: ( A + B + C ) = - 1.158,20R$           R$                

Vlr / % / Hs POR POSTO POR 1 POSTOS
R$ 4,25 178,50R$               R$                     
6,00% 32,32-R$                 -R$                      
R$ 9,10 191,10R$               R$                     
19,00% 36,31-R$                 -R$                      

- 300,97R$              R$                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000  

 

 

POR 1 POSTOS % sobre o total

538,60R$                      27,12%
107,72R$                      5,42%

-R$                           0,00%
-R$                           0,00%
-R$                           0,00%
-R$                           0,00%
-R$                           0,00%

646,33R$                     32,54%

129,27R$                      6,51%
9,69R$                         0,49%
6,46R$                         0,33%
1,29R$                         0,06%

16,16R$                       0,81%
51,71R$                       2,60%
12,93R$                       0,65%
3,88R$                         0,20%

231,39R$                     11,65%

58,75R$                       2,96%
78,33R$                       3,94%
0,58R$                         0,03%
6,46R$                         0,33%
0,65R$                         0,03%

54,29R$                       2,73%
199,06R$                     10,02%

10,15R$                       0,51%
10,15R$                       0,51%

71,27R$                       3,59%
71,27R$                       3,59%

Auxiliar de Limpeza - C.B.O: 5143

 POR EXTENSO

280,48R$                     14,12%

1.158,20R$                 58,32%

POR 1 POSTOS % sobre o total
178,50R$                      8,99%
32,32-R$                       -1,63%

191,10R$                      9,62%
36,31-R$                       -1,83%

300,97R$                     15,15%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

 

IV - INSUMOS PREVISTOS EM CCT/DISSÍDIOS:
01 - uniformes - média de 03 por ano
02 - equipamentos de proteção individual (Média)
03 - treinamento e/ou reciclagem de pessoal
04 - seguro de vida em grupo
05 - Benefício Familiar
TOTAL DOS INSUMOS

V - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01 - Despesas administrativas/operacionais - Mínimo Exigido
02 - Lucro mínimo estimado - Mínimo exigido
VALOR DOS LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

VI - IMPOSTOS E TAXAS
01 - PIS
02 - COFINS
03 - ISS
04- CSLL
05- IRPJ
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS

VII - QUADRO RESUMO COM O TOTAL DE GASTOS
01 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS
02 - GASTOS EXTRAS
03 - INSUMOS
04 - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05 - IMPOSTOS E TAXAS

IX - PREÇO ANUAL DO CONTRATO
NÚMERO DE MESES

VIII - PREÇO MENSAL DO CONTRATO
VIII - PREÇO MENSAL DO CONTRATO

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

IV - INSUMOS PREVISTOS EM CCT/DISSÍDIOS: Vlr / % / Hs POR POSTO POR 1 POSTOS
35,73R$                 R$                      

02 - equipamentos de proteção individual (Média) - -R$                    R$                          
03 - treinamento e/ou reciclagem de pessoal - -R$                    R$                          

- -R$                    R$                          
- 15,62R$                 R$                      

51,35R$                R$                      

V - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS % POR POSTO POR 1 POSTOS
01 - Despesas administrativas/operacionais - Mínimo Exigido 0,00 45,00R$                 R$                      
02 - Lucro mínimo estimado - Mínimo exigido 10% 145,92R$               R$                     
VALOR DOS LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS 190,92R$              R$                    

% POR POSTO POR 1 POSTOS
0,65% 12,91                     R$                      
3,00% 59,58                     R$                      
3,00% 59,58                     R$                      
2,88% 57,20                     R$                      
4,80% 95,33                     R$                      
14,33% 284,60R$              R$                    

VII - QUADRO RESUMO COM O TOTAL DE GASTOS Vlr / % / Hs POR POSTO POR 1 POSTOS
- 1.158,20R$            R$                  
- 300,97R$               R$                     
- 51,35R$                 R$                      

04 - LUCROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 190,92R$               R$                     
- 284,60R$               R$                     

POR POSTO POR 1 POSTOS
1.986,04R$           R$                

POR POSTO POR 1 POSTOS
12 23.832,48R$         R$              

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000  

 

POR 1 POSTOS % sobre o total
35,73R$                       1,80%

-R$                           0,00%
-R$                           0,00%
-R$                           0,00%

15,62R$                       0,79%
51,35R$                       2,59%

POR 1 POSTOS % sobre o total
45,00R$                       2,27%

145,92R$                      7,35%
190,92R$                     9,61%

POR 1 POSTOS % sobre o total
12,91R$                       0,65%
59,58R$                       3,00%
59,58R$                       3,00%
57,20R$                       2,88%
95,33R$                       4,80%

284,60R$                     14,33%

POR 1 POSTOS % sobre o total
1.158,20R$                   58,32%

300,97R$                      15,15%
51,35R$                       2,59%

190,92R$                      9,61%
284,60R$                      14,33%

POR 1 POSTOS % sobre o total
1.986,04R$                 100,00%

POR 1 POSTOS
23.832,48R$               


