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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 090924.000010/2020-78)

 

Torna-se público que o CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO, por meio de seu pregoeiro
Lucas  Henrique de Assis, sediado à Rua Maranhão, 310 – 4º Andar – Bairro: Santa Efigênia – Belo
Horizonte/MG – CEP: 32113-235, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com
critério de julgamento menor preço global anual do grupo, sob a forma de execução indireta, no regime de
empreitada por global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de
2012, das Instruções Norma�vas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e
da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

 

Data da sessão: 09/04/2021

Horário:  10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras/pt-br/

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para as
dependências da sede e delegacias do CRN9 em Minas Gerais, conforme condições, quan�dades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 6 itens, conforme tabela constante no Termo de
Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.



1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL anual do grupo, observadas as exigências
con�das neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto 4.7.

1.4. O LICITANTE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR PROPOSTA PARA TODOS OS 6 ITENS QUE
COMPÕEM O GRUPO DA LICITAÇÃO, NÃO SENDO PERMITIDO A PARTICIPAÇÃO EM MENOS DO QUE OS 6
ITENS.

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. O valor global anual es�mado para esta contratação é de R$190.227,25/ano (cento e noventa mil
duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), sendo este o valor do grupo, o qual é composto pelos
seguintes itens e seus respec�vos valores anuais es�mados: item 1 R$51.324,65/ano (cinquenta e um mil,
trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos); item 2 R$28.851,52/ano (vinte e oito mil,
oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos); item 3 R$27.595,28/ano (vinte e sete mil,
quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos); item 4 R$27.400,68/ano (vinte e sete mil e
quatrocentos reais e sessenta e oito centavos); item 5 R$27.523,64/ano (vinte e sete mil, quinhentos e vinte
e três reais e sessenta e quatro centavos); item 6 R$27.531,48/ano (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um
reais e quarenta e oito centavos).

2.2. As despesas para atender a esta licitação estão programadas na dotação
orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.008.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o
www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de cer�ficado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en�dade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou
à alteração dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da



habilitação.

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema

4.2. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados: 
4.2.1 proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da legislação
vigente; 
4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação
e responder administra�va ou judicialmente; 
4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.2.5 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 9.10.1.1 deste Edital; 
4.2.6 en�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário); 
4.2.8 ins�tuições sem fins lucra�vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Norma�va SEGES/MP nº
05/2017); 
4.2.8.1 É admissível a par�cipação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei
9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as a�vidades previstas no contrato
de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário),
mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respec�vos atos cons�tu�vos. 
4.2.9 sociedades coopera�vas, considerando a vedação con�da no art. 10 da Instrução Norma�va SEGES/MP
nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho
e a AGU.

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual
haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou 
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13,
art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de
junho de 2010);

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u�lização, na execução dos
serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.5. Como condição para par�cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do



sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações: 
4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
4.5.1.1. nos itens exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
4.5.1.2. nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade coopera�va. 
4.5.2 que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos; 
4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias; 
4.5.4 que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores; 
4.5.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da
Cons�tuição; 
4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 2,
de 16 de setembro de 2009. 
4.5.7 que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal; 
4.5.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.

4.6. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital. 
 

4.7. O LICITANTE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR PROPOSTA PARA TODOS OS 6 ITENS QUE
COMPÕEM O GRUPO DA LICITAÇÃO, NÃO SENDO PERMITIDO A PARTICIPAÇÃO EM MENOS DO QUE OS 6
ITENS.

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automa�camente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,



ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emi�das pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas,
o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos: 
6.1.1 valor mensal e anual dos itens e valor mensal e anual do grupo; 
6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência,
incluindo-se, dentre outras, as seguintes informações: 
6.1.2.1. A indicação dos sindicatos, acordos cole�vos, convenções cole�vas ou sentenças norma�vas que
regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respec�vas datas bases e vigências, com base
na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO; 
6.1.2.2. A quan�dade de pessoal que será alocado na execução contratual;

6.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital; 
6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do ar�go 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
6.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos se revele superior às necessidades da
contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e
cabível, de adequação contratual do quan�ta�vo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da
Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompa�vel com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 



6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man�do durante toda a execução
contratual; 
6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e
haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento
do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efe�vos recolhimentos da empresa nos úl�mos doze
meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
re�dos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime
de tributação pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas con�das,
em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quan�dades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua subs�tuição.

6.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando par�ciparem de licitações públicas; 
6.11.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons�tuição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou



não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1 Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante. 
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os par�cipantes. 
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão
da fase de lances.

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

7.5 Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor anual do item.

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

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao úl�mo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$50,00 (cinquenta
reais).

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automa�camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl�mos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

7.11 A prorrogação automá�ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automa�camente.

7.13 Encerrada a fase compe��va sem que haja a prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da sessão pública de lances, em prol
da consecução do melhor preço.

7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e



registrado em primeiro lugar.

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

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

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

7.18 O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

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

7.20 Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação automá�ca, junto à Receita Federal, do
porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte par�cipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.

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

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

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

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.25.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 
7.25.1.1 prestados por empresas brasileiras; 



7.25.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.25.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.

7.26 Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
ou os lances empatados.

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.27.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
7.27.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

7.28 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

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

8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de
Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, em
conformidade com modelo anexo deste Edital.

8.3 A planilha apresentada no modelo da proposta é exemplifica�va, os itens nela inseridos deverão estar de
acordo com as normas vigentes aplicadas a empresa licitante.

8.4 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respec�vos valores
readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance
vencedor.

8.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017, que: 
8.5.1 não es�ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
8.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 
8.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
8.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 



8.5.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 
8.5.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respec�vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.5.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter norma�vo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções cole�vas de
trabalho vigentes. 
8.5.4.1.3 sempre se exigirá o cumprimento das convenções cole�vas de trabalho adotadas por cada
licitante/contratante.

 

8.6 É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 
8.6.1 item rela�vo a despesas decorrentes de disposições con�das em Acordos, Convenções ou Dissídios
Cole�vos de Trabalho que tratem de pagamento de par�cipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os
insumos relacionados ao exercício da a�vidade (art. 9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto n.º
9.507/2018, e art. 6º da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017); 
8.6.2 item rela�vo a despesas decorrentes de disposições con�das em Acordos, Convenções ou Dissídios
Cole�vos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a
Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MP n.º 5/2017); 
8.6.3 rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou
congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administra�vas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 -
Plenário); 
8.6.4 rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver jus�fica�va, na proposta, que indique,
claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a comprovação
da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº
2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário); 
8.6.5 rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010); 
8.6.6 rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer
contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara).

8.7 A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, devendo o
pregoeiro determinar que os respec�vos custos sejam excluídos da Planilha, adotando, se for o caso, as
providências do art. 47, caput, do Decreto n.º 10.024, de 2019. 
8.7.1 Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão glosados e os
itens serão excluídos da Planilha, garan�das ampla defesa e contraditório.

8.8 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços
não caracteriza mo�vo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências
legais.

8.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar�go 43 da Lei n°
8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.



8.10 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da
planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 
8.10.1 As propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo estabelecido pelo Ministério da Economia,
disponibilizado em meio eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal
(h�p://www.comprasgovernamentais.gov.br), deverão comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca,
sob pena de desclassificação, sem prejuízo do disposto nos itens 9.2 a 9.6 do Anexo VII-A, da Instrução
Norma�va/SEGES/MP n.º 5/2017 (Portaria SEGES/MP n. 213, de 25 de setembro de 2017).

8.11 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
8.11.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.12 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,sob pena de não aceitação da proposta. 
8.12.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
8.12.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.

8.13 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refle�r com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.

8.14 Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo para a desclassificação da proposta. A
planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração
do preço. 
8.14.1 O ajuste de que trata este disposi�vo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas; 
8.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.15 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.16 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.17 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a con�nuidade da mesma.

8.18 Nos itens não exclusivos para a par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.



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

9 DA HABILITAÇÃO

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho
Nacional de Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra�vos - CADICON,
man�dos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas das alíneas “b”,
“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (h�ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/) 
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi�vas Indiretas,
o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impedi�vas Indiretas. 
9.1.2.1.1 A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. 
9.1.2.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
par�cipação. 
9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF,
nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de
2018. 
9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018
mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia ú�l anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respec�va documentação atualizada. 
9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.



9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permi�dos.

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz. 
9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
per�nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

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

 

9.8 Habilitação jurídica: 
9.8.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da
Junta Comercial da respec�va sede; 
9.8.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respec�va
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.8.3 inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o par�cipante sucursal, filial ou agência; 
9.8.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.8.5 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no
País; 
9.8.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respec�va.

 

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista: 
9.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.9.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação
de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.9.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante,



per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual; 
9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade
em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

 

9.10 Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1 cer�dão nega�va de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

9.10.1.1 No caso de cer�dão posi�va de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respec�vo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da
Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitação. 
9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
9.10.2.1 no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
9.10.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 
9.10.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob�dos pela aplicação das seguintes
fórmulas:

LG =  A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =  A�vo Total                                               
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = A�vo Circulante 
         Passivo Circulante

9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de
10% (dez por cento) do valor total es�mado da contratação ou do item per�nente.

 

9.11 Qualificação Técnica:

9.11.1 Comprovação de ap�dão para a prestação dos serviços em caracterís�cas, quan�dades e prazos
compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente, mediante a apresentação de 1 (um)
atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
9.11.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade econômica principal
ou secundária especificadas no contrato social vigente; 
9.11.1.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme
item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 
9.11.1.3 Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a apresentação
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para



fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
9.11.1.4 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 1 (um) ano na prestação dos serviços, sendo
aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de o 1 (um) ano ser
ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
9.11.1.5 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto
no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
9.11.1.6 Na contratação de serviços con�nuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante deverá
comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de
postos de trabalho a serem contratados. 
9.11.1.7 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40 (quarenta), o
licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) em número de postos equivalentes ao da
contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
9.11.1.8 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que
comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compa�veis com o objeto
licitado, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.12 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene�cios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do úl�mo exercício.

9.13 A apresentação do Cer�ficado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI supre as
exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas informações constam no próprio
Cer�ficado.

9.14 A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.14.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

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

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

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



9.18 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.19.1 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal. 
10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório. 
10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento. 
10.1.4 Caso solicitado pelo Pregoeiro, deverá ser enviada Memória de Cálculo referente às planilhas
apresentadas para composição dos custos, no mesmo prazo disposto no item 10.1. 
10.1.5 Os prazos dos itens 10.1 e 10.1.4 poderão ser prorrogados mediante solicitação formal e
fundamentada do licitante.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.2.1 Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes úl�mos.

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alterna�vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que
não corresponda às especificações ali con�das ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

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

 

11 DOS RECURSOS



11.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos,
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de mo�vação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso. 
11.2.2 A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito. 
11.2.3 Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, in�mados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repe�dos os
atos anulados e os que dele dependam. 
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não re�rar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório. 
12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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



13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

 

15 DO TERMO DE CONTRATO

15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou
emi�do instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital. 
15.2.1 Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
jus�ficada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi�da à empresa adjudicada, implica
no reconhecimento de que: 
15.3.1 referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
15.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos; 
15.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos 77 e 78 da Lei
nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento
contratual.

15.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar possível
suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar
com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
15.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não
es�ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
15.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.

15.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser man�das pelo licitante durante a vigência do contrato ou
da ata de registro de preços.

15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no



edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de
registro de preços.

 

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

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

 

17 DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

 

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

 

19 DO PAGAMENTO

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

 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1 Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
20.1.3 apresentar documentação falsa; 
20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.6 não man�ver a proposta; 
20.1.7 cometer fraude fiscal; 
20.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

20.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injus�ficadamente.

20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores



ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
20.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significa�vos ao objeto da contratação; 
20.4.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante; 
20.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos; 
20.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

20.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

20.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de
Responsabilização – PAR.

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

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

20.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

20.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

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

20.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13 As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 
 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

21.2 Devido às restrições da impostas pela pandemia de COVID-19, a impugnação poderá ser
realizada exclusivamente por forma eletrônica, pelos e-mails licitacao@crn9.org.br e pregao@crn9.org.br.

21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital
e dos anexos.

21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
par�cipantes e a Administração.

 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.

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

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

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



22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

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

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico do Comprasnet
(h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/) e no site h�ps://crn9.org.br/licitacoes/.

22.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
22.12.1 ANEXO I - Termo de Referência; 
22.12.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 
22.12.3 ANEXO III – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Pregoeiro(a), em 26/03/2021, às
09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0296812 e o
código CRC 34E327D8.

 

Referência: Processo nº 090924.000010/2020-78 SEI nº 0296812

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Telefone: (31) 3226-8403 e Fax: @fax_unidade@ - h�p://crn9.org.br/ 
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 090924.000010/2020-78

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Terceirizados de Limpeza, Conservação e
Higienização para as Dependências da Sede e Delegacias do CRN9 em Minas Gerais conforme condições,
quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Sede/Delegacia Área
Interna

Área
Externa Banheiros N° dias

semana
Dias da
semana

Carga Horária
Semanal

1 Sede 
Belo Horizonte 612,99m² 154,04m² 7 5

Segunda
a sexta-
feira

40 horas (08:00 às
17:00 com intervalo
de uma hora de
almoço)

2 Delegacia 
Uberlândia 88,95 m² Não tem 2 3

Segunda,
quarta e
sexta-
feira

12 horas (08:00 às
12:00) sem intervalo
de almoço

3 Delegacia 
Juiz de Fora

49,40m² Não tem 1 3 Segunda,
quarta e

12 horas (08:00 às
12:00) sem intervalo
de almoço



sexta-
feira

4 Delegacia 
Pouso Alegre 77,73m² Não tem Não tem 3

Segunda,
quarta e
sexta-
feira

12 horas (08:00 às
12:00) sem intervalo
de almoço

5 Delegacia 
Montes Claros 87,23m² Não tem 1 3

Segunda,
quarta e
sexta-
feira

12 horas (08:00 às
12:00) sem intervalo
de almoço

6 Delegacia 
Ipa�nga 69,97m² Não tem 1 3

Segunda,
quarta e
sexta-
feira

12 horas (08:00 às
12:00) sem intervalo
de almoço

1.2. A contratada deverá adotar critérios de sustentabilidade nas obrigações com a contratante observando
os fundamentos legais constantes no Decreto nº 7.746/2012, bem como a IN nº 1/2010 – SLTI/MP.

1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por menor preço GLOBAL anual
do grupo.

1.4. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no ar�go 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

1.5. A contratação se refere a serviço con�nuo.

1.6. A execução dos serviços deverá atender às boas prá�cas de sustentabilidade, no que couber, conforme
estabelecido na Instrução Norma�va SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação tem o intuito de: 
2.1.1. Garan�r as condições de limpeza, funcionalidade, higiene e conforto ao público interno e externo do
CRN9; 
2.1.2. Promover a limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis da Sede e Delegacias do
CRN9; 
2.1.3. Garan�r que os serviços de limpeza, conservação e higienização sejam prestados ininterruptamente; 
2.1.4. Suprir as necessidades de a�vidades auxiliares no âmbito desta autarquia, necessárias ao seu bom
funcionamento, que consis�rão em uma solução de o�mização a implementação das a�vidades finalís�cas.

2.2. A contratação jus�fica-se em função: 
2.2.1- A contratação do serviço vai ao encontro da necessidade da administração em atender as 
demandas específicas da autarquia e por estar amparado na IN nº 05/2017-MPDG, pois 
servirá de apoio à realização das a�vidades essenciais ao cumprimento da missão ins�tucional 
do órgão. 



2.2.2. Da inexistência, no quadro funcional, de agentes com a atribuição de executar serviços de 
conservação e limpeza na Sede e Delegacias do CRN9; 
2.2.3. Da possibilidade de manter os serviços de limpeza de maneira ininterrupta em casos de faltas 
e férias do terceirizado que atua regularmente no Conselho. 
2.2.4. Da necessidade de limpeza seguindo os padrões estabelecidos pelas en�dades norma�vas, 
para prevenção da infecção humana pelo novo coronavírus. 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de serviço comum, con�nuo, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 
3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, não se cons�tuindo em quaisquer das a�vidades, previstas no art. 3º do aludido decreto,
cuja execução indireta é vedada. 
3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da 
CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta. 
3.4. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
3.5. Os critérios de qualificação econômica e técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital. 
3.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preço GLOBAL anual do grupo. 
3.7. O LICITANTE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR PROPOSTA PARA TODOS OS 6 ITENS QUE
COMPÕEM O GRUPO DA LICITAÇÃO, NÃO SENDO PERMITIDO A PARTICIPAÇÃO EM MENOS DO QUE OS 6
ITENS. 
3.7. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
preço total, deverá ser compa�vel com as especificações constantes do Termo de Referência e 
seus anexos. 
3.8. No preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, a licitante deverá observar as
orientações/informações/instruções referentes às Convenções Cole�vas de Trabalho. 
3.9. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas,
seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administra�vas e lucros e
demais insumos necessários à sua composição. 
3.10. Os custos de vale-refeição/alimentação deverão ser para todas as categorias contratadas e ter como
base, mínima, as condições estabelecidas na Convenção Cole�va de Trabalho celebrada pelo Sindicato
respec�vo. 
3.11. O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos empregados de acordo com o
Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao i�nerário de cada funcionário. 
3.12. As propostas deverão contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles es�mados
para as ocorrências de fatos geradores, tais como valores des�nados ao pagamento de férias, décimo
terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que par�ciparem da
execução dos serviços contratados. 
3.13. O CRN9 poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos
valores e/ou percentuais informados na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada, sendo que a
iden�ficação da inclusão de informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou
específicas aplicáveis à empresa (não comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da
proposta. 
3.14. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a
análise da aceitação da proposta, o CRN9 poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a
promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refle�r corretamente os custos envolvidos na



contratação, desde que não haja majoração do preço proposto. 
3.15, A planilha apresentada no modelo da proposta é exemplifica�va, os itens nela inseridos deverão estar
de acordo com as normas vigentes aplicadas a empresa licitante. 
 

5. FORNECIMENTO DE UNIFORMES

5.1. A CONTRATADA deverá providenciar para que os profissionais indicados apresentem-se no local de
prestação dos serviços trajando uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os uniformes deverão ser
aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

5.2. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do
início da prestação dos serviços.

5.3. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia
deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

5.4. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho.

5.5. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos.

5.6. A CONTRATADA deverá subs�tuir o uniforme sempre que se mostrar inadequado para o trabalho.

5.7. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os itens de uniformes nas
quan�dades necessárias à perfeita execução dos serviços.

 

6. NORMAS GERAIS DE CONDUTA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os requisitos da contratação determinam que a empresa prestadora de serviços, bem como seus
empregados alocados nas dependências do CRN9, deverão observar aos ditames legais e regulamentares
aplicáveis, e também ao seguinte: 
6.1.1. Manter sigilo sobre as informações a que �ver acesso; 
6.1.2. Zelar pelos equipamentos que es�verem sob sua responsabilidade, bem como manter em ordem seu
local de trabalho; 
3.1.3. Não se afastar de seus afazeres; 
6.1.4. Executar outros serviços gerais não arrolados que vierem, a critério do CRN9, a ser considerados
indispensáveis à boa execução do objeto do contrato; 
6.1.5. Fornecer uniformes completos aos seus empregados alocados nas dependências do CRN9; 
6.1.6. Garan�r que todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços devem ser
man�dos em perfeitas condições de uso; 
6.1.7. Fornecer todo o Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Cole�va (EPC)
necessários à perfeita execução das tarefas, conforme preconizado pelas normas regulamentadoras editadas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego; 
6.1.8. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, nas condições previstas em
norma cole�va; 
6.1.9. Orientar os empregados a se comportarem sempre de forma cordial com os demais e se apresentarem
sempre dentro dos padrões de eficiência e higiene compa�veis com o local de prestação dos serviços; 



6.1.10. Orientar seus empregados a se apresentarem diariamente ao local de trabalho de maneira asseada,
com uniforme limpo e completo e com pontualidade; 
6.1.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pelo CRN9; 
6.1.12. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por
mo�vo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não
terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o CRN9, sendo de exclusiva responsabilidade
da empresa as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 
6.1.13. Por ocasião das férias ou outros afastamentos regulares ou ocasionais de seus funcionários, prover a
vaga com uma pessoa exclusiva durante todo o período de afastamento do anterior ocupante da função, a
fim de evitar indesejável rota�vidade de empregados; 
6.1.14. Efetuar a reposição de pessoal, no prazo máximo de 02 (duas) horas, em caso de eventual ausência; 
6.1.15. Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de maneira me�culosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências e equipamentos de que fizer uso; 
6.1.16. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados, por todos os meios admi�dos, atendendo
prontamente a todas as solicitações/reclamações; 
6.1.17. Manter disciplina nos locais de serviço, bem como subs�tuir qualquer empregado, cuja atuação,
permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insa�sfatórios para a
prestação do serviço; 
6.1.18. Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, realizando os serviços por profissionais
treinados, que serão man�dos à disposição do CRN9 durante os horários fixados; 
6.1.19. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da autarquia, bem como o dos seus membros
e servidores, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a
promover o ressarcimento; 
6.1.20. Manter todos os utensílios, ferramentas, maquinários e equipamentos necessários à execução dos
serviços em perfeito estado de conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para u�lização em
qualquer tempo, mantendo o espaço reservado a este fim, determinado pelo CRN9, perfeitamente limpo e
organizado; 
6.1.21. Orientar seus empregados a manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou u�lizando em bene�cio
próprio ou de terceiros, sob pena de responder civil, penal e administra�vamente, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CRN9 ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto
contratual; 
6.1.22. Não permi�r que seus funcionários executem quaisquer outras a�vidades durante o horário em que
es�verem prestando serviço; 
6.1.23. Os profissionais deverão ser qualificados e estarem aptos a atender às necessidades desta autarquia,
exercendo a�vidades conforme a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, tendo a Administração a
faculdade de deixar de exigir algumas a�vidades de acordo com sua conveniência ou, ainda, determinar
outras atribuições assemelhadas, desde que per�nentes ao �po de a�vidade e obedecida a legislação
trabalhista; 
6.1.24. Observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, com atenção
especial a racionalização/economia no consumo de energia, água e materiais de limpeza; 
6.1.25. Cumpre à empresa as providências adequadas quanto à remoção, acompanhamento e subs�tuição
de funcionário que, durante o expediente, se acidentar ou sofrer qualquer mal súbito; 
6.1.26. A empresa deverá comunicar imediatamente ao CRN9 todas as ocorrências relacionadas ao serviço,
em especial a gestão dos profissionais, incluindo eventuais faltas e licenças ou defeito dos equipamentos,
sejam de propriedade sua ou do Conselho; 
6.1.27. Os serviços deverão ser executados por funcionários devidamente habilitados e com vínculo
emprega�cio com a empresa, podendo, eventualmente, ocorrer em feriados e finais de semana, por
necessidade do CRN9; 
6.1.28. Poderão ser autorizados serviços extraordinários, mediante comunicação prévia e por escrito, de



acordo com a necessidade do CRN9; 
6.1.29. A empresa deverá orientar e treinar seus funcionários sobre todas as medidas de prevenção contra a
infecção humana pelo novo coronavírus. 
 

7. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS

7.1. Cons�tuem atribuições do serviço de LIMPEZA: 
7.1.1. Frequência sugerida: diária (exceto sábado, domingo e feriados). 
7.1.1.1. Varrer ou passar pano/mop em todos os pisos internos e externos, e passar aspirador de pó em
áreas carpetadas; 
7.1.1.2. Remover, com pano úmido, o pó das mesas, cadeiras, poltronas, armários, arquivos, prateleiras,
peitoris, caixilhos das janelas e demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, ex�ntores de
incêndio e outros similares; 
7.1.1.3. Limpar pisos; 
7.1.1.4. Limpar divisórias e portas de vidro; 
7.1.1.5. Limpar os guichês de atendimento e recepção; 
7.1.1.6. Limpar e desinfetar os banheiros com saneante domissanitário e coletar o respec�vo lixo, no mínimo
2 (duas) vezes por dia e realizando a troca do saco de lixo, sempre que se fizer necessário; 
7.1.1.7. Limpar as pias/lavatórios, vasos sanitários e suporte sabonete líquido/espuma nos banheiros; 
7.1.1.8. Limpar os espelhos dos banheiros; 
7.1.1.9. Efetuar limpeza com produto adequado nas mesas e assentos do refeitório/copa, no mínimo 2 (duas)
vezes por dia, se necessário; 
7.1.1.10. Limpar com produto adequado os bebedouros/purificadores de água, e trocar os vasilhames, se
houver; 
7.1.1.11. Efetuar limpeza de pias e eletrodomés�cos do refeitório e das copas; 
7.1.1.12. Limpar os corrimãos; 
7.1.1.13. Varrer terraço e limpar a varanda; 
7.1.1.14. Abastecer com papel toalha os banheiros, o refeitório e a copa sempre que se fizer necessário; 
7.1.1.15. Abastecer com sabonete líquido, papel higiênico e desodorizante de ambiente os banheiros sempre
que se fizer necessário; 
7.1.1.16. Re�rar o lixo das salas, copa, refeitório e recepção pelo menos 2 (duas) vezes por dia e realizando a
troca do saco de lixo, sempre que se fizer necessário; 
7.1.1.17. Proceder à coleta sele�va do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/Mare n.º 06,
de 3 de novembro de 1995 e sempre que se fizer necessário; 
7.1.1.18. Descartar adequadamente as embalagens usadas, bem como os demais resíduos; 
7.1.1.19. Remover todo o lixo para as lixeiras em que serão coletadas pelo serviço público nos dias em que o
lixo é coletado pela prefeitura, e sempre que se fizer necessário; 
7.1.1.20. Lavagem de panos e outros utensílios, u�lizados para limpeza. 
7.1.1.21. Limpar paredes, tetos em banheiros, limpando todos os azulejos, inclusive �rando limo e mofo,
caso haja; 
7.1.1.22. Desentupir ralos, vasos sanitários e pias, sempre que necessário. 
7.1.2.12. Re�rar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes e varanda entre outros considerados
necessários; 
7.1.2. Frequência sugerida: semanal. 
7.1.2.1. Re�rar o pó dos aparelhos telefônicos, microcomputadores e demais equipamentos sobre as mesas,
com flanelas e com produtos adequados; 
7.1.2.2. Limpar portas, batentes e divisórias; 
7.1.2.3. Limpar manchas e mofo de pisos, paredes, divisórias, portas e vidros; 
7.1.2.4. Limpar forrações de couro ou de material sinté�co em assentos, cadeiras e poltronas; 
7.1.2.5. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, maçanetas,



interruptores, tomadas dentre outros; 
7.1.2.6. Passar pano úmido com saneantes domissanitários ou álcool nos telefones; 
7.1.2.7. Re�rar o pó e os resíduos dos quadros em geral; 
7.1.2.8. Encerar e/ou polir/lustrar pisos, se necessário; 
7.1.2.9. Aspirar o pó e limpar embaixo das mesas, embaixo e atrás de estantes, armários e eletrodomés�cos
(geladeira, fogão, etc), e demais locais e super�cies de di�cil acesso); 
7.1.2.10. Limpar janelas internamente e limpar externamente as janelas de fácil acesso; 
7.1.2.11. Regar os jardins, gramas e arbustos/plantas, se necessário. 
7.1.2.12. Lavar o piso de áreas de garagem/estacionamento, depósitos, pá�os, coberturas, sacadas, calçadas,
fachada e terraços; 
7.1.2.13. Proceder à limpeza completa de toda sala da plenária, envolvendo carpete (se houver), cadeiras,
balcão, paredes, portas e demais móveis/equipamentos que o compõem. 
7.1.3. Frequência sugerida: quinzenal. 
7.1.3.1. Lavar com saneante domissanitário a copa e o refeitório, se necessário; 
7.1.3.2. Remover capachos/tapetes, procedendo à sua limpeza e aspirando o pó, recolocando-o em seu
devido lugar; 
7.1.3.3. Lavar todas as lixeiras, inclusive a u�lizada para a coleta pelo serviço público. 
7.1.4. Frequência sugerida: mensal. 
7.1.4.1. Limpar caixas de arquivo morto no setor de arquivo, re�rando o pó das mesmas, bem como das
estantes em que as caixas ficam armazenadas; 
7.1.4.3. Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
7.1.4.4. Limpar forros, paredes e rodapés; 
7.1.4.5. Limpar cor�nas e persianas; 
7.1.4.6. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de
ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr etc.) e outros similares; 
7.1.4.7. Limpar vasos de plantas e áreas de jardins, se necessário; 
7.1.4.8. Limpar os tetos e cantos dos locais altos e de di�cil acesso, re�rando teias de 
aranha e demais sujeiras. 
7.1.5. Frequência sugerida: trimestral. 
7.1.5.1. Limpar a face interna de vidros e fachadas envidraçadas e a face externa quando necessário, em
conformidade com as normas de segurança de trabalho, aplicando-lhes produtos an�embaçantes*; 
7.1.5.2. Limpar placas de iden�ficação, sinalização, emblemas, letreiros, painéis, displays e totens fixados em
paredes, pisos e fachadas. 
* Para este serviço, é necessário serviço especializado a ser providenciado pela CONTRATADA. 
7.1.6. Frequência sugerida: sob demanda. 
7.1.6.1. Realizar deslocamentos simples de móveis e equipamentos leves dentro da unidade, conforme
requisitado pela contratante; 
7.1.6.2. Limpar áreas após consertos, reparos, adaptações e pinturas; 
7.1.6.3. Executar os demais serviços considerados essenciais para um ambiente limpo e higienizado, não
abarcados pelos itens acima, que compreendam a necessidade de uma frequência diária, semanal,
quinzenal, mensal ou trimestral.

7.2. O rol de tarefas e de periodicidade listados nos itens acima é apenas exemplifica�vo, podendo ser
exigidas outras a�vidades não constantes nele, bem como uma frequência diferenciada daquela
determinada, em razão de necessidade e de adequação dos serviços, para que estes atendam a contento a
demanda pelos serviços do CRN9, sede e delegacias.

7.3. Os �pos de materiais de limpeza e equipamentos a serem u�lizados, bem como quan�dades e formas de
u�lização, serão definidos pela CONTRATANTE em plano de trabalho, comunicando e orientando aos



empregados envolvidos, com registro de ciência destes. Este documento deve ser man�do atualizado junto
ao processo.

7.4. Sempre que houver u�lização do auditório, será solicitado aos funcionários da CONTRATADA a limpeza
completa do auditório no dia anterior e posterior ao de sua u�lização.

7.5. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública causado pela pandemia pelo novo coronavírus, a
empresa deverá respeitar as orientações emi�das pela Organização Mundial da Saúde – OMS, pelo
Ministério da Saúde e demais órgãos norma�vos, observando, ainda, os seguintes aspectos: 
7.5.1. Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para a a�vidade a ser exercida
e necessárias ao procedimento; 
7.5.2. Nunca varrer super�cies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são
veiculados pelas par�culas de pó. U�lizar varredura úmida que pode ser realizada com mops ou rodo e
panos de limpeza de pisos; 
7.5.3. Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar.
Os desinfetantes com potencial para limpeza de super�cies incluem aqueles à base de cloro, alcoóis, alguns
fenóis e iodóforos e o quaternário de amônio; 
7.5.4. Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho.

 

8. QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. Servente de limpeza: ensino fundamental incompleto. Os profissionais são enquadrados de acordo com
a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 
 

9. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

9.1. Os materiais de limpeza e equipamentos necessários para a execução das a�vidades serão fornecidos
pela CONTRATANTE.

9.2. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), incluindo EPIs necessários para a prevenção à pandemia
do novo coronavírus, serão fornecidos pela CONTRATADA.

9.3. A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE fará controle da entrega e u�lização dos itens citados pelos
profissionais da CONTRATADA.

10. LOCAL DE EXECUÇÃO

10.1. Locais de execução dos serviços:

 

 

 

Item Sede/Delegacia Endereço

1 Sede Belo Rua Maranhão, 310, 3º, 4º , 7º e 8º andares, Bairro: Santa Efigênia, Belo



Horizonte Horizonte/MG, CEP: 30150-330

2 Delegacia
Uberlândia

Rua Cel. Antônio Alves Pereira, 400, salas 915 e 916, Bairro Centro- Uberlândia -
MG CEP.: 38400.104

3 Delegacia de
Juiz de Fora

Rua Halfeld, 651 – Sl. 1406 – Ed. Bancan�l , Bairro Centro, Juiz de Fora/MG, CEP.:
36010- 902

4 Delegacia
Pouso Alegre

Rua Coronel Otávio Meyer, 160, salas 224 e 225, Edi�cio Pouso Alegre Shopping
Center, Bairro Centro, Pouso Alegre – MG CEP.: 37550-068

5 Delegacia
Montes Claros

Rua Correia Machado, 1025 – Salas. 1305 e 1306 – Ed. Premier Center, Bairro
Centro, Montes Claros/MG CEP.: 39400-090

6 Delegacia
Ipa�nga

Rua Vinhá�co, 15, Sala 707, Bairro: Horto, Edi�cio Horto Office Ipa�nga/MG, CEP:
35160-317

10.2. Os locais de prestação dos serviços poderão sofrer mudanças de endereços e/ou de estrutura �sica,
situação em que se fará a respec�va adequação da prestação dos serviços a serem realizados, podendo
haver interferência na remuneração mensal, respeitando o valor porventura ajustado para a a�vidade
conforme descrição do presente Termo de Referência.

 

11. CARGA HORÁRIA E HORÁRIOS DE TRABALHO 
 

11.1. Para a sede do CRN9 em Belo Horizonte/MG (Item 01), a prestação do serviço se dará de segunda a
sexta-feira, em período igual a 40 (quarenta) horas semanais, sendo pra�cado diariamente com carga horária
de 8 (oito) horas diárias, podendo sempre que necessário estender a carga horária em prol de alguma
a�vidade a�pica, caracterizando-se assim necessidade de hora extra, a qual será informada a CONTRATADA
através de documento formal e/ou de e-mail do fiscal do contrato. 
11.1.1. O serviço de limpeza inicia diariamente, pontualmente, a par�r das 08h, havendo intervalo de uma
hora para o almoço (a ser definido pela FISCALIZAÇÃO e comunicado à CONTRATADA) e, o encerramento das
a�vidades se dará às 17h.

11.2. Para as delegacias a prestação do serviço se dará nos seguintes dias e horários: segunda, quarta e
sexta-feira, sendo 12 (doze) horas semanais, com carga de 4 (quatro horas diárias), sem intervalo para
almoço.

11.3. Os dias e horários definidos acima podem sofrer alteração de acordo com necessidade da
CONTRATANTE, devendo ser comunicada ao PREPOSTO com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

11.4. Caso a carga horária seja igual ou superior a quatro horas diárias, haverá necessidade de intervalo. Se
for inferior a quatro horas diárias, não será necessário intervalo.

11.5. Não será permi�da a realização de jornadas de trabalho em período noturno, assim considerado o
trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco)horas do dia seguinte (§2º, Art.
73 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de março de 1943).

 

12. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO E VERBA ORÇAMENTÁRIA:



12.1. ESTIMATIVA TOTAL: 
 

 

 

 

 

 

 

Local Descrição Número
de Postos

Valor
por
posto

Valor
Mensal

Valor
Anual

Belo
Horizonte -
Sede

Servente de limpeza - CBO 5143-20
1 (40
horas
semanais)

R$
4.277,05

R$
4.277,05

R$
51.324,65

Delegacia
de
Uberlândia

Servente de limpeza - CBO 5143-20
1 (12
horas
semanais)

R$
2.404,29

R$
2.404,29

R$
28.851,52

Delegacia
de Juiz de
Fora

Servente de limpeza - CBO 5143-20
1 (12
horas
semanais)

R$
2.299,61

R$
2.299,61

R$
27.595,28

Delegacia
de Pouso
Alegre

Servente de limpeza - CBO 5143-20
1 (12
horas
semanais)

R$
2.283,39

R$
2.283,39

R$
27.400,68

Delegacia
de Montes
Claros

Servente de limpeza - CBO 5143-20
1 (12
horas
semanais)

R$
2.293,64

R$
2.293,64

R$
27.523,64

Delegacia
de
Ipa�nga

Servente de limpeza - CBO 5143-20
1 (12
horas
semanais)

R$
2.294,29

R$
2.294,29

R$
27.531,48

Total

Valor Mensal da Proposta (Soma dos valores
mensais de cada um dos postos - Belo
Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Pouso
Alegre, Montes Claros e Ipa�nga)

R$ 15.852,27

Total

Valor Global Anual da Proposta (Soma dos
valores anuais de cada um dos postos - Belo
Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Pouso
Alegre, Montes Claros e Ipa�nga)

R$ 190.227,25

 



Mensal: R$ R$15.852,27 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte sete centavos). 
Anual: R$ R$190.227,25 (cento e noventa mil duzentos e vinte sete reais e vinte cinco centavos).

12.2. A verba orçamentária para cumprir com esta despesa se dará pelas rubricas:

6.2.2.1.1.01.04.04.008- Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

12.3. Para a elaboração das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos postos, deve ser considerado o
piso salarial estabelecido na convenção cole�va de trabalho do sindicato dos trabalhadores envolvidos na
prestação dos serviços ora terceirizados, vigentes neste ano no Estado de Minas Gerais;

12.4. As licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e Formação de Preços com base em convenção
cole�va de trabalho, ou outra norma cole�va mais benéfica, aplicável à categoria envolvida na contratação e
à qual a licitante esteja obrigada.

12.5. Na hipótese de eventual repactuação do contrato, somente serão considerados os itens previstos nas
respec�vas planilhas.

12.6. Caso a licitante u�lize instrumento cole�vo dis�nto do adotado neste Edital, deverá indicar em sua
proposta a convenção cole�va de trabalho ou a norma cole�va a que esteja obrigada.

12.7. Os salários a serem pagos serão aqueles apresentados na proposta da licitante vencedora não poderão
ser inferiores aos da norma cole�va a que a licitante es�ver obrigada, devendo ser u�lizado o salário mais
benéfico ao trabalhador.

12.8 Ainda que, em acordo ou convenção cole�va da categoria, haja previsão de reajuste escalonado de
salários, a CONTRATADA aplicará aos salários dos empregados que prestam serviços à CONTRATANTE os
mesmos índices concedidos na repactuação contratual, independentemente da data de admissão do
empregado nos quadros da CONTRATADA.

12.9. As planilhas deverão ser individualizadas por itens.

12.10. Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao da norma cole�va a que es�ver obrigada, o
Pregoeiro fixará prazo para ajuste da proposta.

12.11. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado, ou a recusa em fazê-lo, implica a
desclassificação da proposta.

12.12. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.

12.13. Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou jus�ficar eventuais
falhas apontadas pelo Pregoeiro.

12.14. Não serão aceitas propostas: 
12.14.1. Com valores total anual (por item e por grupo) superiores aos es�mados;

 



13. DO VALOR EM CASO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. Caso haja prorrogação contratual, o valor global do contrato poderá alcançar R$951.136,25/5 anos
(novecentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos em cinco anos).

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

13.3. Não permi�r que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada
necessidade de serviço, formalmente jus�ficada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja
prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista.

13.4. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

13.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas

13.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

13.7. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
13.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados; 
13.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
13.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização
destes em a�vidades dis�ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica
para a qual o trabalhador foi contratado; e 
13.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
en�dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

13.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e
para com o FGTS, especialmente: 
13.8.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respec�vo adicional, bem como de auxílio-
transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 
13.8.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efe�vamente
par�cipem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade; 
13.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da
ex�nção do contrato.



13.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos
serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a ex�nção ou rescisão do contrato.

13.10. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato.

13.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

13.13. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
no�ficações expedidas.

13.14. Prestar todas as informações e esclarecimentos a�nentes ao objeto, que forem solicitadas pela
Contratada.

13.15. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho,
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

13.17. A Contratante deverá observar, enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as recomendações do Governo Federal para contratos de prestação
de serviços terceirizados (disponíveis no Portal de Compras), par�cularmente as dispostas a seguir: 
13.17.1. A atuação presencial de serviços terceirizados deve ficar limitada a atender a�vidades consideradas
essenciais pelo órgão ou en�dade, em patamar mínimo para a manutenção das a�vidades, a exemplo de
segurança patrimonial e sanitária, dentre outros; 
13.17.2. No�ficar as empresas contratadas quanto à necessidade de adoção de meios necessários para
intensificar a higienização das áreas com maior fluxo de pessoas e super�cies mais tocadas, com o uso de
álcool gel (maçanetas, corrimões, elevadores, torneiras, válvulas de descarga etc.); 
13.17.3. Solicitar que as empresas contratadas procedam à campanhas internas de conscien�zação dos riscos
e das medidas de prevenção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), observadas as informações e diretrizes estabelecidas
pelo Ministério da Saúde; 
13.17.4. Solicitar que as empresas contratadas procedam o levantamento de quais são os prestadores de
serviços que se encontram no grupo risco (portadores de doenças crônicas, histórico de contato com
suspeito ou confirmado para COVID-19 nos úl�mos 14 dias, idade acima de 60 anos etc.), para que sejam
colocados em quarentena com suspensão da prestação dos serviços ou, em casos excepcionalíssimos, a
subs�tuição temporária na prestação dos serviços desses terceirizados; 
13.17.5. Caso haja diminuição do fluxo de servidores dos órgãos ou en�dades (estejam executando as suas
atribuições remotamente) ou expediente parcial (rodízio), poderão – após avaliação de per�nência, e com
base na singularidade de cada a�vidade prestada – suspender os serviços prestados pelas empresas
terceirizadas ou reduzir o quan�ta�vo até que a situação se regularize; 
13.17.6. Caso a ausência do prestador de serviço (“falta da mão de obra alocada”), decorrente da situação de
calamidade atual, esteja enquadrada no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o órgão ou
en�dade deverá observar o § 3º da referida Lei, hipótese em que será “considerado falta jus�ficada”.



 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

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

14.3. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.

14.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à en�dade, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos
à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

14.5. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor.

14.6. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do ar�go 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010.

14.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

14.8. Fornecer os uniformes a serem u�lizados por seus empregados, sem repassar quaisquer custos a estes.

14.9. Subs�tuir, no prazo de duas horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o
empregado posto a serviço da Contratante, devendo iden�ficar previamente o respec�vo subs�tuto ao Fiscal
do Contrato.

14.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa Contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
rela�va à Seguridade Social; 2) cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3)
cer�dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas –
CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

14.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole�vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.



14.12. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à
execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.

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

14.14. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar a�vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de função.

14.15. Instruir seus empregados de que não deverão par�cipar, no âmbito do CRN9, de grupos de
manifestações ou reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou
desrespeitosos rela�vos a outras pessoas.

14.16. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.

14.17. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à
execução do empreendimento.

14.18. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações
previdenciárias, do Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais
bene�cios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante.

14.19. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

14.20. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

14.21. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no
prazo determinado.

14.22. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições
de segurança, higiene e disciplina.

14.23. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14.24. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



14.25. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº
13.146, de 2015.

14.26. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato.

14.27. Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais fatos ou atos no�ciados que o envolvam,
independente de solicitação.

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

14.29. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante.

14.30. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

14.31. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII – F
da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 
14.31.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permi�ndo à Contratante distribuir, alterar e u�lizar os mesmos sem limitações; 
14.31.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de os demais produtos gerados na execução do contrato,inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua u�lização sem que exista
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis 
e penais cabíveis.

14.32. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no
método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.

14.33. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amor�zados no
primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação, em conformidade
com o disposto no Anexo IX, item 9 da IN nº 05/2017.

14.34. Enquanto perdurar a pandemia de infecção humana causada pelo novo coronavírus, a Contratada
deverá seguir as seguintes recomendações do Governo Federal (veiculadas no Portal de Compras): 
14.34.1. A empresa será responsável por fornecer os EPIs e instrumentos de proteção social, necessários
para segurança do empregado; 
14.34.1.1. Não se incluem nessa responsabilidade aqueles per�nentes ao CRN9 para atendimento de sua
demanda interna/externa. 



14.34.2. Promover campanhas internas de conscien�zação dos riscos e das medidas de prevenção para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19), observadas as informações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde; 
14.34.3. Proceder levantamento de quais são os prestadores de serviços que se encontram no grupo risco
(portadores de doenças crônicas, histórico de contato com suspeito ou confirmado para COVID-19 nos
úl�mos 14 dias, idade acima de 60 anos etc.), para que sejam colocados em quarentena com suspensão da
prestação dos serviços ou, em casos excepcionalíssimos, a subs�tuição temporária na prestação dos serviços
desses terceirizados.

14.35. O empregado que se recusar a u�lizar EPI adequado, como luvas, máscara ou uso de álcool gel, ou
que se recusar ao isolamento recomendado ou determinado cole�vamente, poderá ser punido com
advertência, suspensão ou justa causa.

 

15. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

15.1. Para fins de avaliação da qualidade dos serviços a serem prestados, bem como seu aceite, os fiscais do
Contrato enviarão mensalmente ao gestor do contrato, relatório informando regularidades e irregularidades
na execução das tarefas, de acordo com item 16.3 deste Termo de Referência.

 

16. ESCLARECIMENTOS SOBRE DEDUÇÕES NOS PAGAMENTOS MENSAIS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. As penalidades que se farão constantes em contrato poderão ser aplicadas sempre que ocorrer: 
16.1.1. O atraso injus�ficado no início da execução dos serviços objeto do contrato sujeitará a adjudicatária à
multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal contratado, por localidade, limitada a 10% (dez por
cento). 
16.1.2. No caso de inexecução total ou parcial dos serviços contratados, a CONTRATANTE poderá, garan�da a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência 
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato devidamente atualizado, sem prejuízo da
aplicação de outras sanções, na hipótese de a CONTRATADA não apresentar a garan�a, quando convocada
para assinatura dos adi�vos contratuais 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatada
a ausência de disponibilização das informações e/ou documentos exigidos em contrato 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual referente ao mês em que for constatado o
descumprimento de qualquer obrigação prevista no termo contratual, dobrável em caso de reincidência,
ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas 
e) Suspensão temporária do direito de licitar, no prazo de até dois anos, dependendo da gravidade da falta,
nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, ou cumula�vamente conforme prevê parágrafo 2º do referido
ar�go 
f) Com fundamento no ar�go 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada do
SICAF e do cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garan�da a ampla
defesa, sem prejuízo das demais sanções e cominações legais, a CONTRATADA que: 
I. apresentar documentação falsa 
II. ensejar o retardamento da execução do objeto 
III. falhar na execução do contrato 
IV. fraudar na execução do contrato 
V. comporta-se de modo inidôneo 



VI. cometer fraude fiscal 
VII. fizer declaração falsa 
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos
prejuízos resultantes.

16.2 Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE.

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

 

 

 

Tabela 1

Grau Correspondência

1 0,2% do valor mensal do contrato

2 0,4% do valor mensal do contrato

3 0,8% do valor mensal do contrato

4 1,6% do valor mensal do contrato

5 3,2% do valor mensal do contrato

6 4,0% do valor mensal do contrato

 

 

 

 

 

Tabela 2

Item Descrição Grau Correspondência

1 Permi�r a presença de empregado não uniformizado 1 Por empregado
e por ocorrência

2 Manter funcionário sem qualificação para o exercício da função 6 Por empregado
e por dia

3 Fornecer informação inverídica sobre o serviço prestado. 6 Por ocorrência



4 Suspender ou interromper, salvo mo�vo de força maior ou caso fortuito,
os serviços contratuais.

6 Por dia

5 Destruir ou danificar documentos e equipamentos do CONTRATANTE,
que tenha acesso, por culpa, negligência ou imprudência 3 Por ocorrência

6 U�lizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do objeto
contratado. 5 Por ocorrência

 

16.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que: 
16.4.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos; 
16.4.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação; 
16.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
pra�cados.

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Contratante, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União
e cobrados judicialmente. 
16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

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

16.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de
Responsabilização - PAR.

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

16.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos



específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

16.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

17. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

17.1. FISCALIZAÇÃO PELA CONTRATANTE 
17.1.1. O acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais será exercida por
funcionário designado pela CONTRATANTE, à qual compe�rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do
contrato, conforme Art. 67, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 
17.1.2. Gestor do contrato é responsável pelo acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais
pela CONTRATADA. A CONTRATANTE designará funcionário como gestor do contrato em momento prévio ou,
no máximo, contemporâneo ao início da vigência contratual, através de ato administra�vo. 
17.1.3. O Fiscal do contrato é responsável pela fiscalização e controle diário, observando a execução das
tarefas pelos profissionais da CONTRATADA. A CONTRATANTE designará funcionários como fiscais do contrato
em momento prévio ou, no máximo, contemporâneo ao início da vigência contratual, através de ato
administra�vo. 
17.1.4. O CRN9 u�lizará checklist, agenda e planilhas de controle contendo cronograma de a�vidades as
quais servirão como guia para os profissionais e controle para o fiscal e gestor de contrato quanto à
qualidade dos serviços prestados. 
17.1.5. A CONTRATANTE irá, sempre que perceber, informar sobre atraso e/ou falta injus�ficada do
profissional, no que a CONTRATADA deve apresentar jus�fica�va por escrito e reparação, enviando subs�tuto
em até 2 (duas) horas, para os casos de confirmada a falta. 
17.1.6. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços,
a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por
prepostos designados, podendo para isso: 
17.1.6.1. Ordenar a imediata re�rada do local, bem como a subs�tuição de empregado da CONTRATADA que
es�ver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área,
a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
17.1.7. Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas especificações sem
autorização expressa do gestor ou fiscal do contrato. 
17.1.8. O gestor e o fiscal do contrato, bem como toda pessoa autorizada por aquele terá(ão) livre acesso aos
serviços e a todos os locais em que estejam sendo realizados os trabalhos referentes ao contrato.

17.2. PREPOSTO 
17.2.1. A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela fiscalização, durante o
período de vigência do contrato, para representá-la administra�vamente, sempre que for necessário. Na
declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e do documento de iden�dade, além dos dados
relacionados à sua qualificação profissional. 
17.2.2. A CONTRATADA deve manter os contatos de seu preposto atualizados junto à CONTRATANTE. 
17.2.3. O preposto da CONTRATADA deverá se fazer presente na CONTRATANTE a cada 30 (trinta) dias,
atendendo ao profissional que no CRN9 atuar, acompanhando e fiscalizando desde o uso correto do
uniforme, do asseio deste profissional, bem como das prá�cas na realização dos serviços. 
17.2.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados. 
17.2.5. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho. 



17.2.6. Sempre que necessário (convocado por e-mail, através dos correios e/ou telefonema), o preposto
deverá se fazer presente na CONTRATANTE em prazo máximo de 24 horas a contar do recebimento da
convocação.

 

18. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

18.1. A execução dos serviços será iniciada na data da assinatura do contrato, de modo con�nuo, cuja
vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, II da Lei nº 8666/93.

 

19. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em uma única parcela mensal, até 10 (dez) dias após a apresentação da
respec�va nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo setor competente. 
19.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional, por meio de ordem bancária contra qualquer
ins�tuição bancária indicada na proposta, devendo ser informado o nome do banco, agência, localidade e
número da conta corrente em que deverá ser efe�vado o crédito, mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada. 
19.1.1. As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou
agências são de responsabilidade da Contratada.

19.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeçam liquidação da despesa, aquela será
devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a empresa providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo para o pagamento, após a regularização da situação e/ou reapresentação
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CRN9.

19.3. Os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias são de
responsabilidade da Contratada, podendo o CRN9 exigir, a qualquer tempo, a comprovação de sua
regularidade.

19.4. Para efeito de pagamento mensal, a Contratada deverá apresentar juntamente às notas fiscais/faturas,
as Cer�dões Nega�vas, ou Posi�vas com Efeito de Nega�vas, que comprovem sua situação regular nos
mesmos moldes da cláusula 9 do edital.

19.5. O CRN9 poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada, nos termos do instrumento contratual.

19.6. Caso a Contratada seja optante do SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a
devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação
em vigor.

19.7. Os pagamentos efetuados não isentarão a Contratada das obrigações e responsabilidades.

 

20. DA EXPEDIÇÃO



Este termo de Referência foi elaborado, em conformidade com a legislação vigente, pela gerente geral do
CRN9 que o assina. 

21. DA APROVAÇÃO

Aprovo este Termo de Referência ressaltando que todos os preceitos legais per�nentes deverão ser
obedecidos, em especial as diretrizes supracitadas

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Pregoeiro(a), em 25/03/2021, às
15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Fernanda Camargos, Gerente Geral, em 25/03/2021,
às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0296286 e o
código CRC A5E5C0EA.

Referência: Processo nº 090924.000010/2020-78 SEI nº 0296286

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Telefone: (31) 3226-8403 e Fax: @fax_unidade@ - h�p://crn9.org.br/ 
  

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 090924.000010/2020-78

  

 ANEXO II

TERMO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO CRN9 Nº 10/2020

 

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO com sede na rua Maranhão, 310, 4º andar, bairro
Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 08.641.589/0001-19, neste ato
representado por sua diretora presidente ......................................., portadora da iden�dade profissional nº
...........e por seu diretor tesoureiro, ............................., portador da iden�dade profissional nº ..........
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa .............................. inscrita no CNPJ sob o nº
............................, sediada na ..................................., em ............................. doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Iden�dade nº
................., e CPF nº ........................., em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio
de 2010, da Instrução Norma�va SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrução Norma�va SEGES/MPDG
nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregão Eletrônico 05/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para as
dependências da sede e delegacias do CRN9 em Minas Gerais, conforme condições, quan�dades e exigências
estabelecidas no Edital CRN9 Pregão Eletrônico 10/2020 e anexos.

 

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden�ficado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA



 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua publicação
no Diário Oficial da União - DOU;

 

2.2. O contrato poderá ter sua vigência prorrogada por iguais e sucessivos períodos, nos termos do disposto
no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE DE PREÇOS

 

3.1 Para fins de atualização dos valores contratados, será u�lizado o INPC.  

3.1.1 Será levado em consideração, para fins da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, por se
tratar de mão de obra, os reajustes salariais oriundos de Acordo, Convenção ou Dissídio Cole�vo de trabalho
aplicável à categoria.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

 

4.1 O valor mensal total da contratação é de R$.......... (.....) fixo e irreajustável, sendo então o valor anual
total da contratação  de R$...... (.....) fixo e irreajustável.

 

4.1.1 O valor mensal referente ao posto de servente de limpeza na sede em Belo Horizonte é de R$...... (.....)
fixo e irreajustável, sendo então o valor anual de R$...... (.....) fixo e irreajustável.

4.1.2 O valor mensal referente ao posto de servente de limpeza na delegacia de Uberlândia é de R$...... (.....)
fixo e irreajustável, sendo então o valor anual de R$...... (.....) fixo e irreajustável.

4.1.3. O valor mensal referente ao posto de servente de limpeza na delegacia de Juiz de Fora é de R$...... (.....)
fixo e irreajustável, sendo então o valor anual de R$...... (.....) fixo e irreajustável.

4.1.4. O valor mensal referente ao posto de servente de limpeza na delegacia de Pouso Alegre é de R$......
(.....) fixo e irreajustável, sendo então o valor anual de R$...... (.....) fixo e irreajustável.

4.1.5. O valor mensal referente ao posto de servente de limpeza na delegacia de Montes Claros é de R$......
(.....) fixo e irreajustável, sendo então o valor anual de R$...... (.....) fixo e irreajustável.

4.1.6 .O valor mensal referente ao posto de servente de limpeza na delegacia de Ipa�nga é de R$...... (.....)
fixo e irreajustável, sendo então o valor anual de R$...... (.....) fixo e irreajustável.

 

4.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

4.3 DO VALOR GLOBAL (referente à possível prorrogação contratual pelo prazo de cinco anos), o valor
previsto é R$.......... (.....), sendo:

 



5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na dotação orçamentária própria à
rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.008.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referência.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO

 

7.1. A disciplina do recebimento do objeto e fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Edital
e/ou Termo de Referência.

 

7.2. Fica estabelecido como fiscal do contrato o Sr........, (cargo).

 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital e/ou Termo de
Referência.

 

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e/ou Termo de
Referência.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

10.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no



art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666,
de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1. É eleito o Foro da cidade de Belo Horizonte para dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste



Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº
8.666/93.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai
assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Pregoeiro(a), em 25/03/2021, às
13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0296067 e o
código CRC B44CC553.

Referência: Processo nº 090924.000010/2020-78 SEI nº 0296067

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

