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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO n° 10/2019 

Processo Administrativo nº 3383/2018 

Renata Andrea Pietro Pereira Viana, Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, doravante 

denominado Coren-SP, usando a competência delegada na Lei Federal n° 5.905, de 12 de julho de 1973, torna 

público que se acha aberta Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço, que 

será regida pelos seguintes dispositivos e respectivas alterações posteriores: Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 

parte integrante. 

SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 25 DE ABRIL DE 2019 

HORÁRIO: 10h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 389343 

OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM MÃO DE OBRA DEDICADA - SOROCABA 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

A COMUNICAÇÃO COM O COREN-SP SERÁ EFETUADA PELOS MEIOS A SEGUIR RELACIONADOS 

Endereço para encaminhamento de Documentos e/ou Recursos: Sede do Coren-SP, localizada na Alameda 

Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01331-000 – 3º andar | Telefones para contato: (11) 

3225-6333 | E-mail do Pregão Eletrônico: pregao@coren-sp.gov.br 

1. DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços comuns de limpeza e conservação, com a disponibilização de mão de obra em 

dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza e equipamentos, a serem prestados em 

unidade do Coren-SP instalada no município de Sorocaba, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.1.1. Havendo divergência entre os objetos aqui relacionados e o lançado junto ao sítio eletrônico 

Compras Governamentais, prevalecerá o descritivo do Edital. 

2. DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL 

2.1. O valor máximo aceitável para a presente contratação é de R$ 22.776,00 (vinte e dois mil, setecentos 

e setenta e seis reais) para o período de 12 (doze) meses, conforme especificado na tabela contida no Item 1.2 

do Anexo I – Termo de Referência. 

2.1.1. Os preços apresentados não indicam qualquer compromisso futuro, refletindo tão somente 

valores estimados e máximos admitidos. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. A participação no presente Certame destina-se exclusivamente às microempresas e empresas de 

pequeno porte, conforme inc. I do art. 48 da LC 123/2006 alterada pela LC nº 147/2014. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.2. Poderão participar deste Pregão interessados que: 

3.2.1. Atendam a todas as exigências deste Edital; 

3.2.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado; 

3.2.3. Estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br; 

3.3. O cadastramento no Sicaf poderá ser realizado por meio digital, conforme orientações contidas no 

sítio eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf. 

3.4. Para ter acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão se 

informar a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

3.5. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

Coren-SP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.6. Será vedada a participação de interessados: 

3.6.1. Suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com o Coren-SP e com a 

Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.6.2. Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública direta, indireta, 

federal, estadual e municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida sua reabilitação; 

3.6.3. Impedidos de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.6.4. Cujo estatuto ou contrato social não contemple o objeto deste Pregão; 

3.6.5. Cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado neste edital e 

anexos; 

3.6.6. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação. 

3.7. Não poderão participar deste Pregão, ainda: 

3.7.1. Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

3.7.2. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum; 

3.7.3. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.7.4. Cooperativa, conforme art. 5º da Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e Súmula nº 281, do 

Tribunal de Contas da União. 

3.8. Como requisito para participação neste Pregão, a Licitante deverá declarar em campo próprio do 

sistema eletrônico que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos e que cumpre 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 

123/2006, quando for o caso.  

3.8.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à proposta ou ao 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a Licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

4. DA VISTORIA 

4.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, nos termos do Item 6 do Anexo I – Termo de Referência.  

4.2. Para acesso à unidade, serão exigidos documentos de identificação da empresa e de seu 

representante. 

4.3. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá emitir declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam 

avenças técnicas ou financeiras com o Coren-SP, na forma do Anexo II deste Edital. 

4.4. A alegação de desconhecimento do local não ensejará, em hipótese alguma, a alteração, inclusão, 

renegociação ou reajuste dos preços ofertados na Licitação. 

5. DAS INFORMAÇÕES, DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro 

até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por e-mail. 

5.2. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação deverá ser 

enviada até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, considerando que o horário 

de expediente do Coren-SP é das 8h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, sendo admitida petição recebida por 

e-mail. 

5.3. Todos os pedidos de esclarecimentos assim como as impugnações enviadas por e-mail deverão conter 

no campo “assunto” e no descritivo a identificação do referido certame (ex: “Pedido de esclarecimentos sobre 

o Pregão Eletrônico nº XX/201X”). 

5.4. Caberá ao Pregoeiro, conforme o caso, requerer auxílio da área demandante do objeto, do setor 

responsável pela elaboração do Termo de Referência, da assessoria jurídica ou junto a outras áreas, podendo 

ainda promover quaisquer diligências que julgar necessárias e, então, manifestar-se sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, será designada nova data para a realização da sessão 

pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

5.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas nos endereços 

eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.coren-sp.gov.br para conhecimento das Licitantes e 

da sociedade em geral, cabendo às interessadas em participar do certame acessá-lo para obtenção das 

informações prestadas. 

6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

6.1. A Licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcados para abertura da sessão quando, então, se encerrará automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.coren-sp.gov.br/
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6.2. Na ocasião do envio da proposta, a Licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá declarar em campo próprio do sistema que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 

para que faça jus aos benefícios previstos nessa lei. 

6.3. Até a abertura da sessão a Licitante poderá retirar ou substituir sua proposta anteriormente 

encaminhada. 

7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá: 

7.1.1. Consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor dos itens e a descrição dos 

objetos ofertados, em conformidade com as especificações e demais características descritas no 

Anexo I - Termo de Referência, com a indicação de demais informações necessárias à identificação dos 

objetos; 

7.1.2. Registrar valor a partir do preço unitário, em moeda corrente nacional, em algarismos, com 2 

(duas) casas decimais; 

7.1.3. Ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

7.2. Nos preços ofertados deverão estar incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com o 

objeto da contratação, tais como: mão de obra, transporte, deslocamento do pessoal, ferramentas, materiais, 

entrega, atestados/certificados, tributos e todas as despesas diretas e indiretas. 

7.3. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para assinatura do Contrato, ficam as 

Licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

7.4. O encaminhamento da proposta implica em declaração tácita, sob as penas da lei, de concordância 

com as condições do Edital de Licitação. 

7.5. Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa a desclassificação da proposta. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO 

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3. Cabe à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. O Pregoeiro analisará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

9.2. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1. Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de 

cada lance, sendo que o critério de classificação será o menor valor global do serviço. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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10.2. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo 

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

10.3. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema, 

cuja diferença mínima deverá ser equivalente a 0,10% (um décimo por cento). 

10.4. Durante o transcurso da sessão as Licitantes serão informadas pelo sistema em tempo real do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

10.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

10.6.  Constatada eventual incorreção na digitação de um lance, terá o Pregoeiro a prerrogativa de excluí-lo, 

sendo concedida à Licitante nova oportunidade de apresentação de lances com valores corrigidos ou até 

mesmo repetindo aquele valor tido inicialmente como incorreto, ratificando-o. 

10.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

10.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa automaticamente e reiniciará somente após comunicação expressa aos participantes no 

sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

10.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará com antecedência de 

1 (um) a 60 (sessenta) minutos o prazo para início do tempo de iminência. 

10.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

11.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à Licitante 

que tenha apresentado o lance mais vantajoso do item para que seja obtida melhor proposta, observado o 

critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes. 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

12.1. Concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar considerando o menor valor global do serviço quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor 

estimado para a contratação. 

12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, conforme disposto no 

parágrafo 2º do art. 44 da Lei nº 8.666/1993. 

12.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade da Licitante para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.4. Caso o Pregoeiro entenda que os lances ofertados não comportam os custos necessários para a 

execução do objeto a ser contratado, poderá exigir da Licitante a comprovação da exequibilidade da oferta a 

ser apresentada através de planilhas de custos e demonstrativos que evidenciem que o valor ofertado é 

suficiente para cobrir as despesas referidas no inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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12.4.1. Para critério de aceitabilidade do preço global será permitida a fixação de preços máximos e 

vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 

referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 

12.5. O Pregoeiro poderá solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Coren-SP ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, bem como recorrer à jurisprudência ou doutrina para 

orientar sua decisão. 

12.6. A Licitante com proposta melhor classificada deverá encaminhar, após convocação do Pregoeiro pelo 

Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”), o Anexo III – Planilha de Formação de Preços preenchido, sendo 

que os valores unitários de cada item serão considerados como critério de aceitabilidade das propostas, 

tendo como limite os valores estimados apresentados na planilha do Item 1.2 do Anexo I – Termo de 

Referência. 

12.6.1. O Anexo III - Planilha de Formação de Preços em arquivo editável está disponível junto ao 

edital no endereço www.coren-sp.gov.br. 

12.6.2. Erros formais no preenchimento das planilhas não constituem motivo para sua 

desclassificação, sendo que os preços poderão ser negociados durante a sessão a fim de adequá-los 

aos valores de referência. 

13. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

13.1. O julgamento da proposta será pelo menor valor global do serviço, sendo sua aceitação condicionada 

aos termos constantes nas cláusulas acima. 

13.2. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de 

preço/percentuais, o Pregoeiro solicitará da Licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 

13.3. Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda plenamente a este Edital. 

14. DA HABILITAÇÃO 

14.1. O Pregoeiro realizará Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, que abrange consultas ao Cadastro de 

Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 

Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA) do CNJ, ao Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos parte do Portal da 

Transparência do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), através do endereço 

eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e ao cadastro de empresas sancionadas no site do Coren-SP. 

14.1.1. A consulta terá por finalidade a apuração de existência de declaração de inidoneidade e/ou 

proibição em contratar com a Administração Pública ou que esteja em cumprimento de sanções de 

suspensão e/ou impedimento por parte do Coren-SP. Será inabilitada a Licitante enquadrada em 

condições que impeçam sua contratação com o Coren-SP. 

14.2. A habilitação da Licitante será verificada: 

14.2.1. Por meio de consulta ao cadastro no SICAF nos termos da Instrução Normativa MPDG nº 

03/2018. 

14.2.1.1. Serão averiguadas, na consulta, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista; 

da qualificação econômico-financeira; da capacidade técnica e da habilitação jurídica. 

http://www.coren-sp.gov.br/
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14.2.2. Por meio da documentação complementar especificada neste Edital. 

14.3. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas em virtude de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, conforme Art. 151 do Código Tributário Nacional. 

14.4. Regularidades fiscal e trabalhista: 

14.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

14.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

14.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

14.4.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da 

Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

14.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

14.4.6. Nos termos do art. 13, da IN 03/2018 SEGES/MP, caso o licitante seja considerado isento dos 

tributos estaduais, distritais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 

condição mediante declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

14.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

14.5. Habilitação Jurídica: 

14.5.1. Documento de identificação do representante legal (RG e CPF), procuração ou 

substabelecimento, quando cabível.  

14.5.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.5.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

14.5.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

14.5.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

14.5.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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14.5.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

14.5.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

14.5.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

14.6. Qualificação técnico-operacional: 

14.6.1. Atestado(s) de capacidade técnica em nome da Licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, impresso em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas, que 

contenha(m) a razão social, CNPJ, endereço completo da Contratante e da Contratada, características 

dos serviços prestados, local da prestação do serviço, período de contratação, data de emissão, nome, 

cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado e que comprove(m) que a 

Licitante executou ou está executando, de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto deste 

pregão, equivalente em características e prazos e em quantidades iguais ou superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do quantitativo ora licitado. 

14.7. Qualificação econômico-financeira: 

14.7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no 

máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da sessão do Pregão. 

14.7.2. Comprovação, por meio do SICAF ou do Balanço Patrimonial, dos Índices de Liquidez Geral 

(ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral (ISG) superiores a 1 (um). 

14.7.2.1. A Licitante que não conseguir comprovar os índices exigidos acima deverá 

apresentar Patrimônio Líquido ou Capital Social igual ou superior a 10% (dez por cento) do 

valor estimado para a contratação. 

14.7.2.2. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços 

provisórios. 

14.7.2.3. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 

(três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial 

poderá ser atualizado por índices oficiais. 

14.8. Documentação complementar: 

14.8.1. Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inc. 

XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil. 

14.8.1.1. A declaração de que trata o subitem anterior deverá ser enviada de forma 

eletrônica em campo próprio do sistema por ocasião do envio da proposta. 

14.8.2. Declaração de conhecimento do objeto, conforme Anexo II do Edital. 

14.9. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da Licitante e, 

preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

14.10. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e se a Licitante for 
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a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

14.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados ou 

registrados no cartório de títulos e documentos. 

14.11.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e 

documentos. 

14.12. Para fins de habilitação, a verificação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova. 

14.13. Sem prejuízo de outras comprovações necessárias (conforme Seção II do Capítulo II da Lei nº 

8.666/1993), serão exigidos como documentos necessários ao prosseguimento, além destes ora elencados, 

todos aqueles que estejam vencidos no Sicaf e os não passíveis de verificação on-line. 

14.14. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora. 

15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO 

15.1. Caso os documentos de habilitação para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, habilitação 

jurídica, capacidade técnica, e qualificação econômico financeira não estejam anexados no SICAF nos termos da 

IN MPDG nº 03/2018, o pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 2 (duas) horas para a Licitante realizar a inserção 

no sistema.  

15.2. Na impossibilidade de inserção de algum documento no sistema SICAF, e para os demais documentos 

não passíveis de inserção naquele sistema, solicitados durante a sessão, o envio deverá ocorrer via ferramenta 

própria existente para tal providência no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

15.2.1. Em caso de dificuldade técnica ou impossibilidade de outra ordem, os documentos poderão, 

excepcionalmente, ser enviados mediante prévio aviso ao Pregoeiro e devidamente endereçado aos 

seus cuidados na seguinte forma: 

15.2.1.1. Via e-mail, contendo no campo “assunto” e no descritivo a identificação do referido 

certame (ex: “Documentos de habilitação referentes ao Pregão Eletrônico nº 29/2018”); 

15.2.1.2. O envio deverá ser confirmado com o Pregoeiro. 

15.2.2. O prazo para envio desses documentos será de 2 (duas) horas contados de sua solicitação 

pelo Pregoeiro, havendo possibilidade de ampliação do prazo pelo pregoeiro, pelo tempo que for 

necessário, a depender da complexidade das propostas e da planilhas de custos, quando for o caso. 

15.3. Os documentos não passíveis de verificação por meios eletrônicos ou que não constarem no Sistema 

SICAF deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada à Comissão Permanente de Licitação, no 

endereço da Sede do Coren-SP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do encerramento da sessão, podendo 

este ser prorrogado a critério do Pregoeiro. 

15.4. O não envio dos documentos nos prazos referidos neste capítulo poderá implicar a decadência do 

direito à adjudicação sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficando facultado à 

Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

15.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, se houver alguma restrição na 

comprovação fiscal e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

http://www.comprasnet.gov.br/
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corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

15.5.1. A não regularização da situação fiscal no prazo referido no item anterior implicará a 

decadência do direito à adjudicação sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002, ficando facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

16. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

16.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 30 (trinta) minutos durante o qual 

qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso. 

16.1.1. O recurso deverá ser interposto contra atos do Pregoeiro decorrentes na sessão. 

16.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou 

rejeitando-a motivadamente, em campo próprio do sistema. 

16.3. A recorrente que tiver sua intenção de interpor recurso aceita deverá registrar as razões do recurso 

em campo próprio do sistema no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas 

a apresentar contrarrazões, também via sistema e em igual prazo, que começará a correr do término do prazo 

da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

16.4. O prazo para resposta será de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do final do prazo para 

contrarrazões. 

16.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso no momento da sessão 

pública deste Pregão implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 

Licitante vencedora. 

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

17. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE DO COREN-SP 

17.1. Cabem ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005, inclusive adjudicar 

o objeto deste Pregão, exceto quando houver recurso. 

17.2. À Autoridade Competente do Coren-SP cabe: 

17.2.1. Adjudicar o objeto deste Pregão à Licitante vencedora se houver a interposição de recurso; 

17.2.2. Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão; 

17.2.3. Anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado; 

17.2.4. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 

por motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

17.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

18.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à Licitante vencedora depois de decididos os recursos, quando 
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houver. 

18.1.1. A adjudicação será realizada por valor global do serviço.  

18.2. Após a adjudicação, o certame será sujeitado à homologação pela Autoridade Competente deste 

Conselho Regional de Enfermagem. 

19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

19.1. Homologado o certame e esgotado o prazo recursal, a vencedora será convocada para assinatura do 

Termo de Contrato por qualquer meio hábil que se possa comprovar o recebimento da convocação, aceitando-

se inclusive os meios eletrônicos (e-mail), dentre outros, conforme a Minuta do Contrato de Prestação de 

Serviços em Anexo. 

19.2. Por discricionariedade da Administração, o Termo de Contrato poderá ser encaminhado à Licitante 

vencedora em arquivo não editável, por meio eletrônico e passível de comprovação. 

19.2.1. A assinatura do Instrumento deverá ocorrer em 2 (duas) vias com reconhecimento em 

cartório da firma do representante legal da Adjudicatária em ao menos 1 (uma) das vias. 

19.2.2. Ambas as vias deverão ser remetidas ao Coren-SP por via postal com Aviso de Recebimento, 

serviço de remessa expressa de documentos ou protocolado no setor de Protocolo, na Sede do Coren-

SP, aos cuidados Setor de Cotação e Contratação – SCC. 

19.2.3. O Termo de Contrato poderá, ainda, ser assinado pelo representante legal na Sede do Coren-

SP, com apresentação de documento original de identificação e na presença de funcionário habilitado, 

caso em que, não há necessidade do reconhecimento da firma. 

19.3. O prazo para assinatura do Termo de Contrato é de 5 (cinco) dias úteis sob pena de decair o direito ao 

fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, podendo ser prorrogado uma vez por igual 

período por motivo justificado, desde que aceito pelo Coren-SP. 

19.3.1. Quando a Adjudicatária convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, poderá ser convocada outra Licitante para celebrar o ajuste, após negociação e 

verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 

classificação. 

19.3.1.1. Neste caso, incide a Adjudicatária na infração do art. 81 da Lei 8.666/1993, sem 

prejuízo de eventual aplicação das penalidades previstas em lei. 

19.4. A apresentação do comprovante de prestação da garantia deverá ocorrer no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contado da data da entrega da via do Termo de Contrato assinada, no valor e nas condições 

descritas em sua Minuta. 

19.5. Eventual vantagem apresentada pela Licitante vencedora em sua proposta deverá ser acrescentada ao 

Termo de Contrato a ser firmado, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

19.6. Caso ocorra fato justificado, a rescisão contratual seguirá o disposto na Seção V, do Capítulo III, da Lei 

nº 8.666/1993. 

19.7. Os encargos e obrigações das partes bem como todas as demais normas relativas à execução e 

sanções contratuais constam nos Anexos e especialmente na Minuta de Contrato, os quais se vinculam ao 

presente Edital em todos os termos. 

20. DAS PENALIDADES 
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20.1. Com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, poderá ser 

sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser 

descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais 

cominações legais, estando sujeita a multa de até 15% (quinze por cento) do valor estimado para a 

contratação, a Licitante ou a Adjudicatária que: 

20.1.1. Não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta. 

20.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

20.1.3. Apresentar documentação falsa; 

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.8. Fizer declaração falsa; 

20.1.9. Cometer fraude fiscal. 

20.2. Consideram-se inidôneos, mas não somente estes, os atos descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 

da Lei nº 8.666/1993. 

20.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Adjudicatária juntamente com as de suspensão 

temporária e impedimento de licitar e contratar com órgãos da Administração Pública Federal e contratar com 

a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

20.4. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa 

apenada. A critério do Coren-SP e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 

empresa tenha a receber em razão do fornecimento. Não havendo pagamento, o valor será inscrito em dívida 

ativa e cobrado judicialmente. 

20.5. As penalidades serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa: 

20.5.1. Da decisão de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 

8.666/1993, observados os prazos ali fixados. 

20.5.2. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro 

meio de comunicação se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não 

tiver sido protocolada. 

20.6. Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. As Licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Coren-SP 

não será em nenhum caso responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

21.2. Esta licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público derivadas de fato 

superveniente devidamente comprovado, podendo anular o procedimento por ilegalidade de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, resguardado o direito constitucional da 
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ampla defesa e do contraditório. 

21.3. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, 

considerando-se prorrogado até o 1º (primeiro) dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem 

expediente no Coren-SP. 

21.4. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial da União – DOU e no endereço 

eletrônico www.coren-sp.gov.br 

21.5. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente por disposição legal o foro 

da Seção Judiciária de São Paulo. 

21.6. Integram o presente Edital: 

21.6.1. Anexo I – Termo de Referência;  

21.6.2. Anexo II – Declaração de Conhecimento do Local; 

21.6.3. Anexo III – Planilha de Formação de Preços;  

21.6.4. Anexo IV – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

21.6.5. Anexo V – Instrumento de Medição de Resultados; 

 

 

São Paulo, 12 de abril de 2019. 

 

 

 

Conselho Regional De Enfermagem De São Paulo – Coren-SP 
Renata Andrea Pietro Pereira Viana 

 
 
 
 

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação  

http://www.coren-sp.gov.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA) 

Processo Administrativo nº 3383/2018 – Pregão Eletrônico nº 10/2019 

Unidade/Localidade Nape Sorocaba 

Departamento/Gerência/Assessoria GEAD 

1. OBJETO  

1.1. Contratação de serviços comuns de limpeza e conservação, com a disponibilização de mão de obra em 

dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza e equipamentos, a serem prestados em 

unidade do Coren-SP instalada no município de Sorocaba, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

1.2. O detalhamento completo do objeto, resumido na tabela abaixo, segue descrito neste Termo de 

Referência e nos Anexos: V – Instrumento de Medição de Resultados e III – Planilhas de Composição de Custos. 

ITEM DESCRIÇÃO  
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QTDE 
TOTAL 

VALOR ESTIMADO 
MENSAL (R$) 

VALOR ESTIMADO 
ANUAL (R$) 

ÚNICO Limpeza e Conservação Predial  Posto  1 R$ 1.898,00  R$ 22776,00  

VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL DA CONTRATAÇÃO R$ 22.776,00 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e seis 
reais) 

1.3. O quantitativo do item é o discriminado na tabela acima, com decomposição dos custos referenciais 

nas Planilhas de Composição de Custos, que foram elaboradas de acordo com a IN 05/2017 – SLTI/MP. 

1.4. Os serviços serão prestados no Nape Sorocaba do Coren-SP, localizada no seguinte endereço: Av. 

Washington Luiz, nº 310, Condomínio Black and White Business Center, Torre “B”, sala nº 36, 3º andar, Jardim 

Faculdade, CEP 18031-005. 

1.5. A presente contratação adotará como regime a Execução Indireta por Preço Global.  

1.6. 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 artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação dos serviços visa atender à demanda nova para o Coren-SP, referente à abertura de 

novas unidades de atendimento em localidades dentro do Estado de São Paulo, conforme previsão do Plano 

Plurianual 2019-2021 da Autarquia. 

2.2. Os serviços de limpeza e conservação predial têm por objetivo manter as instalações e dependências 

de unidades em perfeito estado de limpeza e conservação, propiciando condições adequadas de higiene aos 

empregados e visitantes, bem como para preservação do patrimônio. 

2.3. Quanto à definição de carga horária mínima para o servente de limpeza, 4 (quatro) horas diárias, de 

segunda a sexta-feira, esta é justificada em virtude da unidade em questão possuir metragem sensivelmente 

menor ao índice de produtividade mínimo proposto pela IN Seges/MPDG nº 05/2017 (metro² 

limpo/homem/mês). 

2.4. Para fins de demonstração, ao converter a área da unidade Sorocaba, 42,18m² (ver tabela do item 9) 

em função dos índices de produtividade impostos pela referida IN teríamos 0,05963 servente de limpeza/dia, 
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equivalente a uma jornada de trabalho de aproximadamente 29 minutos por dia (tendo em vista as 

produtividades máximas previstas).  

2.5. Então, se a contratação ocorresse utilizando apenas do critério básico da referida Instrução Normativa, 

não haveria disponibilidade, durante o horário de atendimento ao público, de profissional que fosse 

responsável pela manutenção das condições de higiene e limpeza da unidade, especialmente das instalações 

sanitárias. Destaca-se que esta opção encontra consonância com o Anexo V, item 2.6, alíneas “d”, “d.1.2” e 

“d.1.3” da supracitada IN 05/2017. 

2.6. Trata-se de contratação indispensável, uma vez que esta instituição não possui em seu quadro 

funcional empregados com tais funções, características e atribuições para realização das tarefas supracitadas. 

Conforme disposição do Decreto nº 2.271/97, "§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 

transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, 

equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta".  

2.7. As estimativas de consumo de materiais de limpeza, tendo em vista que não há histórico de 

contratações para a unidade, foram tomados por base de consumo de outras unidades em funcionamento, com 

características e porte similares (Nape Santo Amaro/SP e Nape Registro).   

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A prestação dos serviços se iniciará em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir do início de vigência do 

Contrato. 

3.2. No prazo decorrido entre a assinatura do contrato e o início da execução dos serviços, a Contratada 

deverá providenciar o necessário para contratação dos seus funcionários, incluindo registro em CTPS, exames 

admissionais e outros indispensáveis à contratação, conforme legislação vigente, bem como proceder à 

capacitação dos funcionários a serem alocados nos locais indicados neste Termo de Referência; 

3.3. Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, em dias úteis, em horário a ser definido com a 

Contratante, dentro do intervalo de funcionamento das unidades do Coren-SP, entre às 7h00 e 17h00.  

3.4. Os serviços serão executados conforme discriminados abaixo: 

3.5. ÁREAS A SEREM LIMPAS E CONSERVADAS 

3.6. São definições das áreas:  

3.6.1. Considera-se área interna a área útil edificada do imóvel;  

3.6.2. Considera-se área externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel (calçadas e áreas de 

estacionamento);  

3.6.3. Considera-se esquadria (faces externa e interna) aquela cuja limpeza não demanda a 

utilização de equipamentos especiais. 

3.7. Os serviços deverão ser executados por funcionários devidamente habilitados e com vínculo 

empregatício com a empresa Contratada.  

3.8. FREQUÊNCIA 

3.9. Os serviços de limpeza e conservação predial serão executados pela Contratada obedecendo ao 

disposto na IN Seges/MPDG nº 05/2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes, de acordo com as 

especificações e periodicidades abaixo indicadas. Aplicar-se-ão ao fluxo das atividades periódicas aquelas 

cabíveis aos ambientes da Contratante. 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 16/56 

 

ÁREAS INTERNAS 

I - Diariamente, uma vez quando não explicitado:  

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

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

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

c) Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas 

vezes ao dia;  

d) Varrer, limpar com pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore e assemelhados, 

cerâmicos, de marmorite, emborrachados e piso elevado, onde houver;  

e) Varrer os pisos de cimento;  

f) Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes ao 

dia;  

g) Limpar os corrimãos;  

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

i) Passar pano úmido com desengordurante nos tampos das mesas e assentos das copas antes e após as 

refeições, nos imóveis onde couber;  

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

indicado pela Administração;  

k) Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 

06, de 03 de novembro de 1995;  

l) Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;  

m) Limpar as portas de vidro com produtos apropriados;  

n) Limpar os bebedouros de coluna e friccionar com álcool nas partes cromadas  

o) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

II – Semanalmente, uma vez quando não explicitado: 

a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  

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

c) Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético;  

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

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

f) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;  

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

detergente, encerar e lustrar, onde houver;  

h) Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;  

i) Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;  
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j) Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;  

k) Remover, com pano úmido, o pó das estantes, cadeiras, poltronas, pés das mesas, prateleiras, bem como dos 

demais móveis existentes;  

l) Vasculhar paredes e tetos para a retirada de teias de aranha;  

m) Limpar os vidros, face interna/externa sem exposição à situação de risco, aplicando-lhes produtos 

antiembaçantes;  

n) Limpar por via úmida, as geladeiras existentes nestas áreas;  

o) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal; 

III – Mensalmente, uma vez quando não explicitado: 

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

b) limpar forros, paredes e rodapés;  

c) limpar cortinas com equipamentos e produtos adequados;  

d) Limpar persianas com produtos adequados;  

e) Remover manchas de paredes;  

f) Limpar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); 

g) Limpar os ralos e caixas de gordura para evitar obstruções;  

h) Limpar placas de sinalização e informações;  

i) Limpar arquivos e depósitos em geral;  

j) Proceder à limpeza interna das geladeiras, com degelo, se necessário;  

k) Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.  

IV - Semestralmente, uma vez quando não explicitado:  

a) Lavar, pelo menos uma vez por semestre, os revestimentos em tecido das cadeiras, poltronas, longarinas e 

sofás, com produtos e equipamentos próprios com o objetivo de remover manchas;  

b) Lavar, uma vez por semestre, as cortinas e seus forros de tecidos e persianas, bandeiras, tapetes, toalhas de 

mesa para eventos, com equipamentos e acessórios adequados. 

ESQUADRIAS  

I - Quinzenalmente, uma vez: 

a) Limpar os vidros de todas as esquadrias (face interna/externa) sem exposição a risco, aplicando-lhes 

produtos antiembaçantes. 

b) Lavar as esquadrias metálicas de fachadas (venezianas) (face interna/externa) sem exposição a risco, 

aplicando produtos adequados. 

3.10. DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS 

3.10.1. É obrigatório o cumprimento da periodicidade dos serviços em uma frequência que mantenha 

o ambiente limpo, organizado e higienizado; 

3.10.2. É expressamente necessário observar na limpeza e conservação dos pisos, móveis, 
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equipamentos eletroeletrônicos, caixilhos, etc. as características de cada item com o objetivo de 

preservar a qualidade dos bens da Contratante; 

3.10.3. É vedada a utilização de ácido ou soda cáustica em qualquer tipo de revestimento de pisos, 

tetos e paredes, inclusive das fachadas; 

3.10.4. A utilização de cera também é vedada para o piso de escadas, hall de circulação e saídas de 

emergência; 

3.10.5. Pisos elevados (placas de aço revestidas em fórmica): Não molhar, mesmo que o revestimento 

seja lavável e utilizar apenas pano umedecido com água e sabão neutro; 

3.10.6. Para pisos paviflex: utilizar na limpeza diária pano úmido com detergente neutro; 

3.10.7. A maioria dos produtos de uso diário (café, leite, tinta de caneta etc.) não mancha o paviflex 

desde que a limpeza seja feita imediatamente com um pano umedecido com álcool ou detergente 

neutro. Não empregar água sanitária; 

3.10.8. Não utilizar para a remoção de manchas: solvente, gasolina, querosene; 

3.10.9. Na limpeza do piso de granilite não deverão ser aplicados: cloro, água sanitária, produtos 

abrasivos; 

3.10.10. Limpar as luminárias e difusores com espanador;  

3.10.11. Antes de ligar os equipamentos de limpeza, deverão ser verificadas as voltagens das tomadas;  

3.10.12. Todos os cestos de lixo devem ser mantidos permanentemente com sacos plásticos;  

3.10.13. No horário do expediente ao efetuar a limpeza dos pisos e sanitários deverão ser isoladas as 

áreas com placas de sinalização; 

3.10.14. Portas e janelas: se de alumínio, utilizar vaselina líquida aplicada com pano seco e remover o 

excesso com outro pano seco limpo (não usar produtos que contenham ácido, palha de aço ou 

qualquer outro produto abrasivo); se pintadas ou envernizadas, usar pano limpo umedecido em água e 

sabão neutro (não usar álcool, palha de aço ou detergentes); 

3.10.15. Na limpeza dos acessórios do Computador, a Contratada deverá observar:  

3.10.15.1. Utilizar panos secos para limpeza do monitor;  

3.10.15.2. Limpar o teclado com pincel seco; 

3.10.16. Os serviços de limpeza serão executados na periodicidade e horário definidos neste Termo de 

Referência. Não é permitida a realização de horas extraordinárias; 

3.10.17. A Contratante poderá eventualmente (situações imprevistas, casuais) solicitar à Contratada a 

prestação dos serviços de limpeza nos feriados. A Contratada deverá fazer um acordo de compensação 

de horas com os seus funcionários e submetê-lo previamente à Contratante. 

3.11. ATRIBUIÇÕES DO SERVENTE DE LIMPEZA 

3.11.1. Efetuar a limpeza de móveis e objetos diversos, pisos, azulejos vidros, esquadrias, paredes, 

tetos, portas, rodapés, filtros de ar condicionado, luminárias, limpeza geral dos prédios, de ralos, caixa 

de gordura, vasos e pias, tapetes, persianas, peças e placas de metal, polimento de objetos, conforme 

tarefas descritas nestas especificações técnicas; 

3.11.2. Manter o asseio e higiene de copas, através de limpeza do ambiente e seus equipamentos, 
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tais como refrigeradores, máquinas de café e demais utensílios; 

3.11.3. Recolher o lixo respeitando, sempre que necessário, as regras de descarte adequado de 

resíduos (orgânico, seco, vidro, etc.), acondicionando-o em sacos plásticos e disponibilizando para 

coleta pública em horários adequados; 

3.11.4. Arrumação e remoção braçal de móveis, utensílios e equipamentos nas dependências da 

Contratante; 

3.11.5. Zelar pelo patrimônio da Contratante, quando da realização das atividades de limpeza e 

conservação;  

3.11.6. Promover reposição de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido nos dispenseres das 

copas e banheiros; 

3.11.7. Quando o caso, usar EPIs adequado para o desempenho de suas atividades (que deverão 

obrigatoriamente ser fornecidos pela Contratada); 

3.11.8. Executar outras tarefas afins inerentes à função.  

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O objeto que se pretende contratar se classifica como serviço contínuo, com dedicação exclusiva de 

mão de obra.  

4.2. Ainda, o objeto a ser contratado encontra-se na classificação de serviço comum, nos termos da Lei nº 

10.520/2002, pois possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por 

meio de especificações usuais do mercado.  

4.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se, também, nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 

1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de 

competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo 

plano de cargos. 

4.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. A prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, deverá obedecer aos seguintes 

requisitos: 

5.1.1. Prestação de serviços de limpeza e conservação, de segunda a sexta-feira, com jornada de 

trabalho 4 (quatro) horas diárias de segunda a sexta-feira.  

5.1.2. Prestação dos serviços com pagamento por posto de trabalho de 04 horas diárias com salário 

proporcional à jornada. 

5.2. A mão de obra a ser contratada enquadra-se na classificação 5143-20 para Auxiliar de 

Limpeza/Servente de limpeza da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, que exige os seguintes requisitos: 

5.2.1. Ensino fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho de servente de 

limpeza. 

5.2.2. Conhecimentos para realização de serviços de limpeza e higienização, bem como para a 

utilização correta de produtos de limpeza em geral. 

5.3. O profissional será gerenciado por Supervisor da Contratada, que terá as seguintes incumbências: 
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5.3.1. Ser ponto-focal e facilitador entre a(s) Contratada(s) e a Contratante para tratamento de 

problemas operacionais relativos ao objeto contratual; 

5.3.2. Quando necessário, providenciar profissionais para cobertura dos postos de trabalho; 

5.3.3. Realizar, no mínimo, 1 (uma) visita mensal nas unidades do Coren-SP para orientar os 

trabalhos sob responsabilidade da Contratada e manter contato com o Fiscal do Contrato a fim de 

apurar a satisfação, obter recomendações gerais e necessidades específicas sobre os serviços 

prestados; 

5.3.4. Essa visita mensal deverá ser realizada de segunda à sexta-feira, entre as 8h00 e 16h00, com 

prévio agendamento com a Contratante (Fiscalização local do Contrato). 

5.3.5. Gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a promover a qualidade na 

execução do objeto deste Contrato; 

5.3.6. Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamentos das 

equipes para execução do objeto contratual, considerando normas técnicas, legais e administrativas 

vigentes. 

5.4. A licitante deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias 

para a prestação do serviço. 

5.5. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência.  

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO  

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim. 

6.2. A visita deverá ser agendada pelo endereço eletrônico manutencao.predial@coren-sp.gov.br. com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário desejado, considerando apenas dias úteis. 

6.3. O horário para realização da visita será das 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

6.4. A licitante que não realizar vistoria para a licitação deverá declarar que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. Os atores da Administração que poderão participar do acompanhamento da execução contratual do 

objeto serão:  

7.1.1. Gestor do Contrato; 

7.1.2. Fiscal Setorial; 

7.1.3. Fiscal Administrativo; 

7.1.4. Fiscal Técnico, que fiscalizará a execução do Contrato em seus aspectos técnicos, conforme 

critérios estabelecidos no Termo de Referência e no Instrumento de Medição de Resultados; 

7.1.5. Público Usuário e 

7.1.6. Autoridade Competente. 

7.2. A definição do Gestor de Contrato e fiscais serão realizadas por meio de Portarias expedidas pelo 

Controle Interno do Coren-SP.  
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7.3. A comunicação entre o Coren-SP e a prestadora dos serviços deverá dar-se preferencialmente através 

de preposto formalmente designado, o qual fornecerá endereço para entregas de comunicações, notificação, 

ofícios etc. 

7.4. Será admitida a flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de expediente, vedando-se 

a realização de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos nem estimados originariamente no ato 

convocatório. 

7.5. A forma de remuneração à Contratada será por posto de trabalho.  

7.6. Nos primeiros 90 (noventa) dias de execução do contrato, considerados como período de estabilização 

e ajustes, a fiscalização do contrato estudará e informará os eventuais ajustes necessários na prestação dos 

serviços, se for o caso. 

7.7. Após o período de ajustes mencionado no subitem anterior, serão glosados do valor total mensal 

conforme indicadores de qualidade do Instrumento de Medição de Resultados, conforme Anexo V deste Edital. 

7.8. O IMR, definido de acordo com parâmetro estabelecidos na IN SEGES/MPDG nº 05/2017, é um 

mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os 

níveis esperados de qualidade da prestação dos serviços e respectivas adequações de pagamento.  

7.9. O pagamento deverá ser proporcional ao atendimento das metas, portanto, quando a contratada não 

produzir os resultados, ou não executar os serviços com a qualidade mínima exigida, ocorrerão descontos no 

pagamento devido, sem prejuízo das demais penalidades previstas no instrumento convocatório. 

7.10. O computo do número de reclamações/registro de ocorrência será mensal. 

7.11. As reclamações/registro de ocorrência serão realizadas pelo Fiscal do contrato diretamente via e-mail 

e/ou notificação por escrito. 

7.12. Quando da assinatura do contrato será realizada reunião entre Contratante e Contratada, sendo que 

será necessário o comparecimento do Representante legal da Contratada e seu Preposto, a qual será registrada 

em Ata. 

7.13. Na ocasião da reunião mencionada no subitem acima, a Contratada deverá indicar endereço de e-mail 

e de correspondência para o envio das reclamações/registro de ocorrência que vierem a ocorrer. 

7.14. No caso da ocorrência de posto de serviço descoberto de funcionário, haverá glosa do pagamento que 

será feita com base nos valores correspondentes a hora/dia não trabalhado. 

7.15. Deverá haver o desconto, na fatura a ser paga pela Administração, do valor global pago a título de vale-

transporte, em relação aos empregados que optarem expressamente por não receber o benefício previsto na 

Lei nº 7.418, de 16/12/1985, de acordo com ON SLTI nº 3, de 10/09/2014. 

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

8.1. A formação de preços levará em consideração que os materiais de limpeza, os equipamentos e 

utensílios serão considerados custos fixos e serão calculados como uma porcentagem de 12% (doze por cento) 

dos custos da mão de obra e não serão reajustados através de índices, por fazerem parte do preço dos serviços 

prestados. 

8.2. A Contratada deverá fornecer todos os materiais para os serviços de limpeza, bem como os 

equipamentos e utensílios, suficientes e necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades 

correlatas desde o início da prestação dos serviços.  

8.3. Definição de Saneantes Domissanitários: São substâncias ou materiais destinados à higienização, 
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desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da 

água, compreendendo: 

8.3.1. Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, 

quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 

8.3.2. Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a 

aplicações de uso doméstico; 

8.3.3. Material de Higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido neutro; 

8.3.4. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos 

congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às 

mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e 

fiscalização. 

8.4. Os materiais de consumo deverão ser de boa qualidade e durabilidade, preferencialmente 

biodegradáveis e sustentáveis (IN MPOG/SLTI nº 10/2012), bem como serem previamente aprovados pelo 

Contratante. No caso de a Contratante não aprovar os materiais, equipamentos e utensílios aplicados na 

execução dos serviços, os mesmos deverão ser substituídos, num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem 

nenhum ônus para o Contratante, sob pena de aplicação de penalidades previstas neste Termo de Referência. 

8.5. Os materiais de limpeza deverão ser estocados no local de execução dos serviços em quantidades 

suficientes ao atendimento da demanda, independente das quantidades informadas nos quadros 

exemplificativos da contratante. A colocação e reposição dos materiais deverão ocorrer na frequência mensal, 

até o dia 10 de cada mês. 

8.6. Os materiais de limpeza, os equipamentos e utensílios deverão atender aos requisitos de 

especificidade das áreas a serem limpas. 

8.7. Como condição de aceitação da proposta, a licitante deverá elaborar relação de materiais e 

equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços, indicando os respectivos quantitativos, preços 

unitários (se for o caso), vida útil dos utensílios e suas especificações. 

8.8. As estimativas mínimas exemplificativas dos materiais de limpeza e equipamentos para a unidade 

interessada estão especificadas nos quadros abaixo, que informam previsão anual de consumo e programação 

de reposições contadas a partir do início da vigência contratual. Porém caberá à Contratada o ressuprimento de 

todos os itens especificados de acordo com a utilização na unidade. Para os itens cuja reposição ultrapasse o 

período de 12 (doze) meses, não será necessário à Contratada repô-los, em caso de renovação contratual.  

8.9. Para subsidiar a formação dos custos de material de consumo e equipamentos, foi utilizado, como 

parâmetro, o consumo médio de unidades do mesmo porte, isto é, outros Núcleos de Atendimento ao 

Profissional de Enfermagem em operação no Estado de São Paulo, conforme informação da coluna “reposição a 

cada quantos meses?” 

EQUIPAMENTOS 

Item Especificação 
Marca de 

Referência 
Unidade 

Reposição a cada 
quantos meses? 

Quantidade 
Anual  

1 
Escada de aço/alumínio de 7 degraus, 
fabricada conforme critérios da ABNT 

Genérico unidade 60 1 

2 Balde plástico 15 litros Genérico unidade 6 2 
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MATERIAL DE LIMPEZA 

Item Especificação Marca de Referência Unidade 
Reposição a 

cada quantos 
meses? 

Quantidade 
Anual 

Estimada 

1 
Água sanitária de 1ª qualidade (galão 5 
litros) 

Brilhante, Ypê,Cândida ou 
superior 

Unidade 1 12 

2 Álcool perfumado Genérico  Litro 1 12 

3 Álcool sem perfume 
Tupi, Coparalcool ou 

superior  
Litro 2 6 

4 Desinfetante de uso geral (galão 5 litros) Valência ou superior Unidade 1 12 

5 Detergente (frasco 500 ml) Ype, Limpol ou superior Unidade 1 12 

6 Escova de mão 
Condor, Bettanin ou 

superior 
Unidade 6 2 

7 Espanador Sintético longo 
Condor, Bettanin ou 

superior 
Unidade 12 1 

8 
Esponja de fibra com dupla face (verde e 
amarelo) 

BomBril, Assolan, 3M 
scotch brite ou superior 

Unidade 1 12 

9 
Flanela branca de 1ª qualidade, 
medindo 40x60cm 

Genérico Unidade 2 6 

10 Lã de aço 
BomBril, Assolan ou 

superior 
Pacote 1 12 

11 Limpa vidros (frasco 500 ml)  Veja ou superior Unidade 12 1 

12 
Limpador para limpeza pesada (galão 5 
litros) 

Genérico  Unidade 1 12 

13 Lustra Móveis lavanda (frasco 200 ml) 
Destac, Poliflor, Bravo ou 

superior 
Unidade 2 6 

14 Luva látex forrada 
Santo, Confort,/Scotch 

Brite ou superior 
Par 1 12 

15 Multiuso (frasco 500 ml) Veja ou superior Unidade 1 12 

16 Pá de lixo com cabo longo 
Condor, Bettanin ou 

superior 
Unidade 12 1 

17 Pano de chão/saco alvejado Genérico Unidade 2 6 

18 
Pincel chato, nº 16, para limpeza de 
teclado 

Genérico Unidade 6 2 

19 Placa sinalizadora "Piso Molhado" Genérico Unidade 60 1 

20 
Pulverizador manual spray para líquidos 
(frasco 500 ml) 

Genérico Unidade  6 2 

21 
Rodo com 2 borrachas - 40cm de 
largura, com cabo 

Condor, Bettanin ou 
superior 

Unidade 4 3 

22 Rodo específico para limpeza de vidros Util Fácil ou superior Unidade  12 1 

23 Sabão de coco líquido (galão 1 litro) Ola, Surf ou superior Unidade 6 2 

24 
Sabão em barra (pacote com 5 
unidades) 

Ypê, Minuano ou superior Pacote 4 3 

25 Saco para lixo de 20 litros, cor preto 
Zapack, Ecomax Reforçado 

ou superior 
Fardo com 

100un 
1 12 

26 Saco para lixo de 60 litros, cor preto 
Zapack, Ecomax Reforçado 

ou superior 
Fardo com 

100un 
2 6 

27 Saponáceo cremoso (frasco 200 ml) 
Cif, Sapólio Radium ou 

superior 
Unidade 2 6 
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28 
Vassoura de pelo com 40cm de largura, 
com cabo 

Condor, Bettanin ou 
superior 

Unidade 12 1 

29 Vassoura nylon 
Condor, Bettanin ou 

superior 
Unidade 6 2 

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. A demanda do Coren-SP tem como base as seguintes características: 

9.1.1. O Contrato deverá atender as necessidades de limpeza e conservação no imóvel em que se 

encontra instalada a unidade Sorocaba do Coren-SP, por meio de posto de trabalho com carga horária 

diária de 04 (quatro) horas. 

9.2. A área física total, a ser limpa e conservada é informada na tabela abaixo: 

Áreas Internas Unidade Sorocaba (m²) 

a) Pisos acarpetados  0  

b) Pisos frios  38,94 

c) Almoxarifado/galpões  0 

d) Áreas com espaços livres 0 

d) Banheiros  3,24 

Total das áreas internas 42,18 

 

Áreas Externas 0 

 

Esquadrias Envidraçadas Unidade Sorocaba (m²) 

a) Face externa com exposição a situação de risco 0 

b) Face externa sem exposição a situação de risco 0 

c) Face interna sem risco 6 

Total da área de Esquadrias Envidraçadas 6 

9.3. Ainda, como informação complementar para a formação dos custos de materiais e equipamentos, são 

apresentados os dados abaixo: 

Unidade 
Quantidade 

de 
Funcionários 

Número de 
Banheiros/vasos 

sanitários 

 Previsão de Atendimentos 
Diários 

Horário de 
atendimento 
ao cidadão 
(previsão) 

Dias de 
prestação 

dos serviços 

NAPE 
Sorocaba 

Até 2 2 / 2  23 7h00 às 16h00 
Segunda a 
sexta-feira 

9.4. Os serviços de limpeza e conservação predial serão executados pela Contratada obedecendo ao 

disposto na IN SLTI/MPOG nº 05/2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes, inclusive levando 

em consideração o Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho vigente. 

9.5. Os serviços serão prestados em horário diurno conforme estabelecido no item que trata dos requisitos 

desta contratação, sendo a escala de horário do servente previamente ajustada com a Contratante.  

9.6. A planilha de custos disponibilizada no Anexo III deste Edital prevê rubrica com os custos referentes à 

contribuição dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT e seu multiplicador que é o Fator Acidentário de 

Prevenção – FAP. A empresa deverá apresentar documento apto a comprovar o fator multiplicador (FAP) 

declarado em sua planilha de custos e formação de preços, em atenção ao princípio da isonomia e da proposta 

mais vantajosa para a administração. Esse documento que comprova o fator multiplicador (FAP) pode ser 
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obtido no site: www.previdencia.gov.br, mediante CNPJ e senha. 

9.6.1. Uma vez que esse fator multiplicador varia de acordo com o melhor ou pior desempenho 

empresarial do contribuinte em programas que diminuam acidentes e doenças de trabalho, mesmo 

que haja variação nos percentuais referentes ao RAT e FAP, não haverá revisão destes valores na 

planilha de custos contratada. 

9.7. A entrega dos materiais na unidade onde o serviço será prestado é de única e inteira responsabilidade 

da Contratada. A interrupção dos serviços ou a falta de materiais decorrentes da ausência de entregas 

implicarão em sanções cabíveis. 

9.8. Na ocorrência de greve da categoria, fica a Contratada a prestar os serviços por meio de esquema de 

emergência. 

9.9. A Contratada ficará obrigada a informar ao Coren-SP o nome de seu funcionário com todos os dados de 

contato, como telefone e e-mail, que exercerá a atribuição de preposto, de modo que todos os incidentes de 

execução do contrato sejam com ele tratados e resolvidos. 

9.10. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a contagem da 

anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foi utilizada a seguinte Convenção 

Coletivas de Trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração: 

SINDICATO Nº CONVENÇÃO COLETIVA 

SEAC/FEMACO  SP001704/2017 – MR010603/2018 (Termo aditivo) – Data Base: 01/01/2018 

9.11. Os valores de referência desta licitação têm por parâmetro a CCT mencionada acima e que estipulam 

cláusulas econômicas para o ano de 2018, razão pela qual os licitantes devem utilizar este parâmetro para cotar 

seus preços. Caso a nova Convenção Coletiva da categoria seja publicada logo após a publicação deste edital, 

fica garantida à licitante vencedora, após a assinatura do contrato, a repactuação dos preços devido a 

atualização de salários e benefícios. 

9.12. Os sindicatos indicados nos subitens acima não são de utilização obrigatória pelos licitantes (Acórdão 

TCU nº 369/2012), mas sempre se exigirá o cumprimento das convenções coletivas adotadas por 

licitante/contratante. 

10. UNIFORMES 

10.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com as 

atividades a serem desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações 

climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto neste item. 

10.2. O funcionário deverá receber da Contratada sem custos, minimamente, o seguinte conjunto de 

uniformes: 

Item Vida Útil (meses) Quantidade 

Calça de brim/elanca com elástico 6 2 

Camiseta manga curta, malha fria 6 4 

Jaqueta forrada ou blusa, para o inverno 6 1 

Par de meias de algodão 6 3 

Sapato preto com sola de borracha antiderrapante 6 1 

Crachá de identificação N/A 1 

Bota de borracha antiderrapante 12 1 

10.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, adequadas ao clima da região 
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onde os serviços serão prestados e seguindo os seguintes parâmetros mínimos: 

10.3.1. Tecido leve e confortável; 

10.3.2. Tecido resistente, condizente com a as atividades que serão desempenhadas nesta 

contratação; 

10.3.3. O uniforme deverá estar identificado com o nome da empresa contratada. 

10.4. O primeiro conjunto completo deverá ser entregue ao empregado no início da execução dos serviços, 

devendo ser substituído de acordo com a vida útil do vestuário estabelecida no quadro acima, ou a qualquer 

época, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não 

atendam as condições mínimas de apresentação, ou seja, danificado antes de findo o prazo de vida útil previsto. 

10.5. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-

os sempre que estiverem apertados. 

10.6. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do 

original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

10.7. Os funcionários da Contratada deverão apresentar-se devidamente uniformizados e identificados 

desde o primeiro dia de execução dos serviços. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. São obrigações da Contratante: 

11.1.1. Nomear Gestor e Fiscais de contrato para acompanhar e fiscalizar a execução contratual. 

11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo. 

11.1.3. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.  

11.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no instrumento contratual. 

11.1.5. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de 

serviços. 

11.1.6.  Notificar 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, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

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

11.1.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

11.1.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

11.1.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

11.1.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
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concessão de diárias e passagens. 

11.1.8. Destinar local para a guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios. 

11.1.9. Fornecer, nas quantidades necessárias, os seguintes materiais de higiene: papel higiênico, 

papel toalha e sabonete líquido. 

11.2. O Coren-SP não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

12.1.1. 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, além 

de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

12.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

12.1.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

12.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos; 

12.1.5. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder 

pela fiel execução do contrato.  

12.1.6. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Fiscalização, inerentes à 

execução do objeto contratual. 

12.1.7. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou dolo 

de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não 

excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos 

serviços pela Contratante. 

12.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.1.9. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

12.1.10. Apresentar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 

de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

12.1.11. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste 

Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 
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12.1.12. Substituir, no prazo de 02 (horas), em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o 

empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao 

Fiscal do Contrato; 

12.1.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo 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. 

12.1.13.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições 

contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação 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 atividade. 

12.1.14. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o 

desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente 

aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o 

cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo 

das sanções cabíveis. 

12.1.14.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria 

Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do 

Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das 

demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 

12.1.15. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência. 

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

Administração. 

12.1.17. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

12.1.18. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços. 

12.1.19. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos 

salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante. 

12.1.20. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas 

no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

12.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 

os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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12.1.22. Manter vínculo empregatício formal e expresso com os seus empregados, sendo responsável 

pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento dos encargos sociais e 

trabalhistas, fiscais e parafiscais, emolumentos, além de seguros e indenizações, taxas e tributos 

pertinentes, conforme a natureza jurídica da contratada, incidentes sobre o objeto do contrato, ficando 

ressalvado que a inadimplência da contratada para com estes encargos, não transfere à contratante a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, e ensejará a rescisão 

do contrato, caso a contratada, uma vez notificada para regularizar as pendências, permaneça 

inadimplente. Fica esclarecido de que não se estabelece, por força da prestação dos serviços objeto do 

contrato, qualquer relação de emprego entre a contratante e os empregados que a contratada 

fornecer para execução dos serviços. 

12.1.23. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-

se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

do contrato, conforme exigência legal.  

12.1.24. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no 

objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado. 

12.1.25. Obrigações da Contratada que se referem a critérios e práticas de sustentabilidade: 

A - Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais 

como:  

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

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

III. Racionalização/economia no consumo de energia, especialmente elétrica, e água;  

IV. Adequado acondicionamento dos resíduos gerados pelas atividades de limpeza, separando o 

lixo seco do lixo orgânico, além da adequada destinação desses resíduos de acordo com a 

programação da coleta seletiva determinada pelas Prefeituras Municipais onde serão prestados 

os serviços;  

V. Realizar lavagem com água de outras fontes que não a tratada sempre que possível (águas da 

chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros); 

VI. Destinar ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 

poluidores que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, 

aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores; e 

VII. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, 

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

destinação específica. 

B - Além das boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição exigidas 

acima, a contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, 

quando couber, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 

19/01/2010, publicada no DOU de 20/01/2010, abaixo transcritas:  

VIII. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 

classificações e especificações determinadas pela ANVISA;  
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IX. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 

48.138, de 8 de outubro de 2003;  

X. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de 

limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;  

XI. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

execução de serviços;  

XII. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do 

papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 

e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;  

XIII. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

sobre resíduos sólidos;  

XIV. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo 

disposto na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008;  

13. SUBCONTRATAÇÃO  

13.1. Não será admitida a subcontratação para o objeto.  

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra Pessoa Jurídica, desde que: 

14.1.1. Sejam observados pela nova Pessoa Jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na fase 

original de seleção de fornecedor ou prestador de serviço; 

14.1.2. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; 

14.1.3. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, havendo anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por 

objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a 

regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução 

processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de 

sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a 

solução de problemas relativos ao objeto. 

15.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 

servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão 

do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

15.3. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-ão os documentos 

relacionados no item Documentação a ser Apresentada pela Licitante/Contratada, nos prazos designados no 

mesmo item. 

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

15.5. A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou 

suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade 

de correção. 

15.6. A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo V, ou outro instrumento substituto para 

aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base 

nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:  

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

contratadas; ou  

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

15.6.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços.  

15.7. Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, 

falhas e irregularidades constatadas.  

15.8. O fiscal deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o 

caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

15.8.1. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

15.9. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, 

resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

15.10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, 

além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no 

ato convocatório.  

15.11. O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja 

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

15.12. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente 

com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste 

Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso.  

15.13. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do 

art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.14. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratante, 

incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, 

previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em 



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: _______________ 

VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 32/56 

 

rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

15.15. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a Contratante comunicará o fato à Contratada e poderá, 

mediante análise dos fiscais e gestor contratual, reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 

inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  

15.15.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratante no prazo de quinze dias, a 

Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada 

que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.  

15.15.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante 

para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  

15.15.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 

responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da 

contratada. 

15.16. O Contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 

pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de 

obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias. 

15.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

16. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:  

16.1.1. A Contratante utilizará formulário próprio como meio de análise, conforme Anexo V - 

Instrumento de Medição de Resultado (IMR), em consonância com as diretrizes da IN/MPOG 05/2017, 

para definir e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Contratada;  

16.1.2. O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados em complemento à 

mensuração dos serviços efetivamente prestados, não devendo as adequações de pagamento, 

originadas pelo descumprimento do IMR ser interpretadas como penalidades ou multas; 

16.1.3. O valor pago mensalmente será ajustado ao resultado da avaliação do serviço por meio do 

Instrumento de Medição de Resultado, anexo indissociável do contrato. 

16.2. O procedimento de avaliação dos serviços será realizado periodicamente pelos fiscais do contrato, com 

base em pontuações atribuídas a cada item conforme especificações constantes no Anexo V deste Edital, 

gerando relatórios mensais de prestação de serviços executados. 

16.3. A pontuação máxima será de 100 (cem) pontos.  

16.4. Os serviços serão considerados insatisfatórios se a empresa não atingir 40 (quarenta) pontos.  

16.5. O não atendimento das metas, por ínfima diferença poderá ser objeto apenas de notificação nas 

primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.  

16.6. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível de 
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satisfação, que poderá ser aceita pela Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, 

resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle da Contratada.  

16.7. A critério da Contratante, a Contratada poderá ser penalizada com a rescisão contratual nas seguintes 

condições:  

16.7.1. Em caso de reincidência de falhas penalizadas com o desconto de 10% (dez por cento) por 

mais de 3 (três) vezes durante a vigência do contrato ou a cada prorrogação, se houver;  

16.7.2. Faixa de pontuação obtida abaixo de 25 (vinte e cinco) pontos;  

16.7.3. A pontuação for inferior a 40 (quarenta) pontos por 3 (três) meses consecutivos. 

17. METODOLOGIA UTILIZADA PARA A PESQUISA DE PREÇOS E AVALIAÇÃO DO CUSTO 

17.1. A pesquisa de preços foi realizada conforme parâmetros das Instruções Normativas 5/2014 da SLTI/MP, 

atualizada pela IN 3/2017 da SLTI/MP, que estabelece o procedimento para realização de pesquisa de preços 

para aquisição de bens e contração de serviços em geral, com utilização de contrato da Administração e 

realização de pesquisa de preços junto a prestadores do ramo.  

18. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE/CONTRATADA 

18.1. De natureza habilitatória (a ser apresentada na fase de seleção):  

18.1.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por período não inferior a três anos, mediante a 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.   

18.2. De natureza complementar, acessória e de suporte: 

18.3. Após assinatura do Contrato e sempre que convocado, a Contratada deverá apresentar ao Fiscal ou 

Gestor do Contrato no prazo de até 5 (cinco) dias úteis: 

18.3.1. Documentação Complementar, para o Gestor do Contrato: 

18.3.1.1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 

18.3.1.2. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

18.3.2. Documentação Acessória, para o Fiscal do contrato: 

18.3.2.1. Registro na CTPS e/ou Folha de Registro de Empregado; 

18.3.2.2. Exames admissionais e/ou periódicos (Atestados de Saúde Ocupacional – ASO); 

18.3.2.3. Declaração de opção pelo vale-transporte; 

18.3.2.4. Laudo pericial assinado por técnico de segurança do trabalho ou profissional 

habilitado quanto à segurança das instalações, certificações necessárias e EPI’s, autorizando a 

realização da limpeza de fachada, quando necessário; 

a) Deverão, ainda, atender a todas as exigências da NR 35 – Trabalho em altura e 

no caso de utilizar corda, obedecer também aos procedimentos previstos nas 

certificações constantes na ABNT NBR 15.475 – Acesso por Corda – Qualificação de 

Certificação de Pessoas, quando necessário. 

18.3.3. Os documentos citados no subitem acima deverão ser enviados à Contratante sempre que 

houver alteração no quadro de funcionários ou em caso de expiração de vigência.  
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18.4. Por se tratar de contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, a 

Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato, mensalmente, a seguinte documentação: 

18.4.1. Nota fiscal contendo a descrição do objeto com a descrição detalhada dos serviços 

executados, o número da nota de empenho, o número do processo licitatório e o número da conta 

bancária para depósito do pagamento; indicação expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis 

de retenção na fonte, que serão retidos conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade. 

Deverá, ainda, estar de acordo com a legislação tributária das esferas alcançadas e em conformidade 

com o objeto contratado no tocante à sua natureza (prestação de serviços e/ou comercialização). 

a) Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais 

segregadas, separando produtos de serviços cuja somatória deverá resultar no valor do 

objeto contratado. 

b) O Contratado deverá obedecer aos ditames estabelecidos pela Instrução Normativa da 

Receita Federal do Brasil – IN/RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações que dispõe 

sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas 

jurídicas. 

18.4.2. Demonstrativo do cálculo do valor da Nota Fiscal, onde conste a quantidade de empregados 

alocados na execução do objeto contratual, nomes completos dos empregados, denominações das 

respectivas funções, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, 

demais ocorrências e, quando aplicável, a dedução de faltas ou horas trabalhadas a menos do que a 

jornada estipulada. 

18.4.3. Relatório mensal de frequência, abatendo faltas e/ ou horas trabalhadas a menos do que a 

carga horária estipulada para a prestação de serviços, na ocasião da elaboração da fatura. 

18.4.4. Cópia da folha de pagamento compatível com o trabalhador vinculado à execução contratual, 

nominalmente identificado. 

18.4.5. Cópia dos comprovantes de pagamento, todos correspondentes ao mês anterior ao de 

competência da nota fiscal de: 

a) Salários; 

b) Benefícios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho, tais como: vale-transporte, vale-

refeição, vale-alimentação, dentre outros; 

c) Férias, 13º salários e rescisão do contrato de trabalho, quando aplicáveis. 

18.4.6. Cópia das folhas de ponto ou registros de frequência referente ao mês de competência da 

nota fiscal. 

18.4.7. Cópia da Guia da Previdência Social – GPS e seu comprovante de recolhimento referente ao 

mês anterior ao de competência da nota fiscal. 

18.4.8. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS – GRF e seu comprovante de recolhimento referente 

ao mês anterior ao de competência da nota fiscal. 

18.4.9. Cópia dos seguintes documentos emitidos pelo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do 

FGTS e Informações à Previdência Social referente ao mês anterior ao de competência da Nota Fiscal: 

a) Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social (GFIP); 

b) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE); 
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c) Relação de tomadores/obras (RET); 

d) Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras 

entidades e fundos por FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social). 

18.4.10. Comprovação de regularidade fiscal através de certidões negativas ou certidões positivas com 

efeitos de negativas válidas relativas: 

a) Às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

b) Ao Fundo de Garantida por Tempo de Serviço; 

c) Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

d) Às Fazendas Estadual e/ou Municipal; 

e) Aos Débitos Trabalhistas. 

18.4.11. Cópia da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical e seu comprovante de recolhimento, 

acompanhada da relação nominal dos empregados com os valores que compõem o valor da guia 

(anualmente, ou quando houver contratação de trabalhador para a execução contratual e cuja 

contribuição não tenha sido recolhida naquele ano). 

19. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

19.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

19.2. O recebimento provisório será realizado por fiscais especialmente designados. 

19.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal deverá apurar o resultado das avaliações da execução 

do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 

em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório.  

19.2.2. Ao final de cada período mensal, o fiscal deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios 

concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior.  

19.2.3. Será elaborado relatório, com registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na execução 

do contrato, o qual será encaminhado ao Setor de Administração de Contratos, em conjunto com a 

documentação para pagamento.   

19.3. Quando a fiscalização setorial e administrativa for exercida por um único fiscal, o relatório deverá 

conter registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa. 

19.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços será realizado por meio 

do preenchimento do atesto de conformidade, emitido em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota 

fiscal. 

19.5. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica 

e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada através do fiscal do contrato, por escrito, as 

respectivas correções. 

19.6. O fiscal do contrato emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a Contratada para que emita a 

Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição 
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de Resultado (IMR), ou instrumento substituto. 

20. PAGAMENTO  

20.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo pelo Fiscal do Contrato, preferencialmente mediante depósito na conta bancária 

informada na nota fiscal. 

20.2. O período de medição dos serviços será do primeiro ao último dia de cada mês, com exceção dos 

meses de início e término do período contratual, nos quais a medição deverá ser pro rata, sempre considerando 

o mês comercial com 30 (trinta) dias. 

20.3. A Contratada receberá apenas pelo objeto efetivamente executado. 

20.4. O pagamento mensal sofrerá redução nas seguintes ocorrências: 

20.4.1. Falta(s), quando a Contratada não cumprir obrigação de disponibilizar outro(s) profissional(is) 

para cobertura; 

20.4.2. Atraso(s) e/ou saída(s) antecipada(s), com tempo igual ou superior a 15 (quinze) minutos. 

20.4.3. Dedução após mensuração do IMR pelo fiscal do contrato. 

20.5. A dedução de faltas, atrasos e saídas antecipadas acontecerá no faturamento do próprio mês de 

referência. 

20.6. A Contratante poderá efetuar desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais 

verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 

quanto estes não forem adimplidos. 

20.7. O Coren-SP reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal 

estiverem em desacordo com os dados da Contratada ou em desconformidade com a legislação tributária 

vigente e, ainda, se for constatado no ato da atestação que o objeto entregue não corresponde às 

especificações do Edital e seus anexos. 

20.7.1. Não ocorrendo o pagamento, a Contratada não terá o direito à compensação financeira ou 

alteração de preços. 

20.7.2. A nota fiscal deverá ser cancelada pela contratada, com emissão de comprovante de 

cancelamento, quando apresentar erro no valor ou na alíquota. Nos demais casos a Contratada deverá 

apresentar carta de correção.  

20.8. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada. 

20.9. A cada pagamento será verificada a retenção na fonte ou solidária de impostos e contribuições sociais, 

conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade, que devem vir expressas na nota fiscal, em 

obediência aos ditames estabelecidos pela IN/RFB nº 1.234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos e 

contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas. 

20.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Coren-SP serão 

calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo que: 
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EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = i/365    I = (6/100)/365     I = 0,00016438 
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

21. REPACTUAÇÃO 

21.1. As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo 

ao Edital de Licitação. 

22. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REAJUSTE) 

22.1. As regras acerca do reajustamento de preços são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo ao 

Edital de Licitação. 

23. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

23.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a Contratada prestará garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, conforme o disposto no art. 56 § 1°, da Lei 

n° 8.666/1993, que poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

23.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

23.1.2. Fiança bancária; 

23.1.3. Seguro-garantia. 

23.2. O prazo para prestação da garantia é de 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento, pela Contratada, 

da sua via assinada do Contrato. 

23.2.1. A inobservância do prazo fixado acima acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete 

centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por 

cento);  

23.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

23.3. A garantia prestada deverá vigorar por até 90 (noventa) dias após o término da vigência deste 

Contrato, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN/MPDG nº 05/2017. 

23.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a Contratada apresentará garantia 

complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do respectivo Termo de Aditamento ou 

do Apostilamento. 

23.5. A Garantia Contratual prestada assegura o pleno cumprimento, pela Contratada, das obrigações 

contraídas através do Instrumento Editalício e do presente Ajuste, como segue:  

23.5.1. Ressarcir o Coren-SP de quaisquer prejuízos decorrentes de eventual rescisão unilateral; 

23.5.2. Cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou aplicadas 

por descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais; 

23.5.3. Cobrir perdas e danos causados ao Coren-SP; 

23.5.4. Ressarcir valores pertinentes à condenação pela Justiça do Trabalho de débitos devidos pela 
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Contratada, nos casos em que a Contratante tiver reconhecida a responsabilidade subsidiária ou 

solidária pelos encargos trabalhistas e/ou cobrir valores de despesas, custas judiciais, depósitos 

recursais, bem como qualquer tipo de despesa processual em sentido amplo. 

23.6. Ressalvados os casos previstos no subitem anterior, a Garantia Contratual somente será liberada 

mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 

contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da 

vigência contratual, a garantia será utilizada para o cumprimento dessas verbas, observada a legislação que 

rege a matéria, nos termos da alínea “j”, item 3.1, do Anexo VII-F, da IN/MPDG nº 05/2017. 

24. LISTA DE OCORRÊNCIAS, SANÇÕES E MULTAS – EXECUÇÃO CONTRATUAL 

24.1. As seguintes ocorrências, vinculadas à execução contratual, poderão ser objeto de sanção à 

contratada:  

TABELA 1 

ITEM  DESCRIÇÃO AFERIÇÃO GRAU 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais; 

Por ocorrência 06 

02 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais; 

Por dia* 05 

03 
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços 
contratados; 

Por empregado e 
por dia* 

03 

04 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, ou com uniforme 
mal apresentado e/ou sem crachá, após já ter sido formalmente 
advertido por ocorrência anterior; 

Por ocorrência 01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização. 
Por serviço e por 
dia* 

02 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

06 Zelar pelas instalações do Coren-SP utilizadas; Por item e por dia* 03 

07 
Respeitar as legislações vigentes quanto as boas práticas ambientais na 
realização de atividades com produtos químicos e na aplicação de 
saneantes domissanitários; 

Por ocorrência 04 

08 Efetuar o registro funcional dos profissionais lotados na unidade; 
Por empregado e 
por dia * 

01 

09 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal; 

Por empregado e 
por dia* 

01 

10 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador; 

Por ocorrência 02 

11 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou que 
não atenda às necessidades; 

Por ocorrência 02 

12 
Fornecer EPIs quando exigido em lei ou convenção, aos seus 
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los; 

Por empregado e 
por ocorrência 

02 

13 
Fornecer uniformes em quantidades suficientes, em bom estado de 
conservação (sem manchas, rasgos ou furos) e adequados ao clima 
local e estação do ano; 

Por empregado e 
por dia* 

01 
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Legenda: 
(*) Nestes casos, a multa será calculada da seguinte forma: aplicação de um fator quando da ocorrência e, até 
que a situação seja resolvida, um fator por dia. 
(**) O grau mensurado será aplicado em dobro em relação à infração cometida. 

24.2. As ocorrências listadas no item anterior serão convertidas em multa conforme a tabela de 

correspondência abaixo:  

TABELA 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 2,0% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato  

02 3,0% (três por cento) sobre o valor mensal do Contrato  

03 5,0% (cinco por cento) sobre o valor mensal do Contrato  

04 7,0% (sete décimos por cento) sobre o valor mensal do Contrato  

05 8,0% (oito por cento) sobre o valor mensal do Contrato  

06 10,0% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato 

24.3. As tabelas acima complementam o campo de sanções previsto no instrumento contratual.  

25. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

25.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital. 

25.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Edital. 

25.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Edital. 

25.4. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global de até R$23.223,72 (vinte e três mil, duzentos 

e vinte e três reais e setenta e dois centavos). 

25.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

25.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

26. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

26.1. As despesas correrão pelo Elemento de Despesa de nº 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 – Serviços Gerais de 

Limpeza e Higienização.  

 

14 

Efetuar o pagamento de salários, adicionais, seguros, férias, verbas 
rescisórias, encargos fiscais e sociais ou de entregar vales-transporte, 
vale-refeição, cesta básica e/ou outros benefícios previstos na 
legislação pertinente nas datas avençadas/legais; 

Por ocorrência, por 
obrigação e por dia* 

04 

15 
Apresentar documentação complementar ou acessória prevista no 
instrumento contratual nos prazos estipulados; 

Por item e por dia; 01 

16 
Abastecer o estoque de materiais domissanitários e utensílios de modo 
insuficiente ou inadequado às necessidades da unidade 

Por item e por dia; 02 

17  
Atender às notificações de solicitação de esclarecimento da 
Contratante quanto a eventuais falhas na execução ou falta de 
cumprimento contratual 

Por item e por dia; 01 

18 Recorrer em infrações anteriores; 
Por item e por 
ocorrência 

** 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 

Processo Administrativo nº 3383/2018 - Pregão Eletrônico nº 10/2019 

 

A empresa _______________________________________, com inscrição no CNPJ _________________, 

sede no endereço _______________________________________, telefone ______________, representada neste 

ato por seu representante legal _______________________________________, declara que: 

Optou por não realizar a vistoria ao local de execução dos serviços, que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto da licitação e assume total responsabilidade por este 

fato. 

Compromete-se ainda a prestar fielmente os serviços nos termos do edital e seus anexos e está ciente de 

que não serão aceitas em hipótese alguma a alteração, inclusão, renegociação ou reajuste dos preços ofertados na 

Licitação baseados em alegações de desconhecimento do local e/ou do serviço. 

 

 

_________________________, _____ de _________________________ de 2019 

 

 

_____________________________________________________ 
Nome Completo e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Processo Administrativo nº 3383/2018 - Pregão Eletrônico nº 10/2019 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial (20 h/semanais) 

Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017. 

         Nº do Processo: 3383/2018 
    

   Licitação Nº: __________/____________ 
    

   
         Dia _______/_______/_______ às  ______:_______ 

         DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO) 

         A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):   
   B Município/UF:   
   C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:   
   D Nome do sindicato:         
   E Número de meses de execução contratual:   
   

         Módulo 1 - Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 
   A Salário-Base R$ 555,35 
   B Previsão mensal de horas extras 50 %   
   C Outros (especificar)   
   Total (Base do cálculo principal) R$ 555,35 
   

         Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % Valor (R$) 
   A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% R$ 46,28 
   B Férias e Adicional de Férias 2,78% R$ 15,43 
   C Subtotal 11,11% R$ 61,71 
   D Incidência do submodulo 2.2  4,09% R$ 22,71 
 

  Total Submódulo 2.1   R$ 84,41 
 

  
         Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$) 

A INSS 20,00% R$ 111,07 

B Salário Educação 2,50% R$ 13,88 

C SAT (RAT*FAP) RAT 3,00% FAP 1,00 3,00% R$ 16,66 

D SESC ou SESI 1,50% R$ 8,33 

E SENAI - SENAC 1,00% R$ 5,55 

F SEBRAE 0,60% R$ 3,33 

G INCRA 0,20% R$ 1,11 

H FGTS 8,00% R$ 44,43 

Total 36,80% R$ 204,37 

         Incidência do submódulo 2.2 no módulo 01 36,80% R$ 204,37 

         Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A 

Transporte Valor  R$ 5,90 Bilhete por dia 2 R$ 259,60 

Contrapartida do empregado (6% sobre o salário base) - Desconto R$ 33,32 

Total R$ 226,28 

B Auxílio-Refeição Valor diário R$ 0,00 
Participação 

do empregado 
 R$ - R$ 0,00 

C Auxílio-Alimentação R$ 102,58 

D Benefício Social Familiar           R$ 9,33 

E Benefício Natalidade R$ 3,76 

F Auxílio Creche           R$ 7,41 

G Outros (especificar)   

Total R$ 349,36 
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         Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias (com incidência do submódulo 2.2) R$ 84,41 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições (com incidência do submódulo 2.2 no módulo 01) R$ 204,37 

2.3 Benefícios Mensais e Diários R$ 349,36 

Total R$ 638,14 

         Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% R$ 2,33 

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% R$ 0,19 

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 2,50% R$ 0,06 

D Aviso Prévio Trabalhado 0,04% R$ 0,22 

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,01% R$ 0,00 

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 2,50% R$ 0,06 

Total   R$ 2,86 

* Porcentagens baseados no contrato atual e nos índices referenciais do TCU para a planilha inicial 
  

         Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais 

4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$) 

A Férias 8,33% R$ 46,28 

B Ausências Legais Número de ausências por ano (dias) 1 0,28% R$ 1,54 

C Licença-Paternidade % de ocorrência 0,00% 
Dias de 
licença 

  0,00% R$ 0,00 

D Ausência por acidente de trabalho % de ocorrência 0,00% 
Dias de 
licença 

  0,00% R$ 0,00 

E Afastamento Maternidade % de ocorrência 0,00% 
Dias de 
licença 

  0,61% R$ 3,39 

F Outros (especificar)     

Subtotal  9,22% R$ 51,21 

Incidência do submódulo 2.2 3,39% R$ 1,74 

Total do submódulo 4.1   R$ 52,95 
* valores baseados no histórico do presente contrato 

       
         Submódulo 4.2 - Intrajornada 

4.2 Intrajornada Percentual (%) Valor (R$) 

A Intervalo para repouso e alimentação 0,00% R$ 0,00 

Total 0,00% R$ 0,00 

Incidência do submódulo 2.2 0,00% R$ 0,00 

Total do submódulo 4.1 0,00% R$ 0,00 

         Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

4.1 Ausências Legais R$ 52,95 

4.2 Intrajornada R$ 0,00 

Total R$ 52,95 

         Módulo 5 - Insumos Diversos 

5 Insumos Diversos Custo unitário (R$) Vida útil (meses) Quantidade Valor (R$) 

A Calça de brim/elanca com elástico R$ 32,68 6 2 R$ 10,89 

B Camiseta manga curta/malha fria R$ 41,04 6 4 R$ 27,36 

C Jaqueta forrada ou blusa, para o inverno R$ 34,92 6 1 R$ 5,82 

D Par de meias de algodão R$ 7,72 6 3 R$ 3,86 

E Sapato preto com sola de borracha antiderrapante R$ 42,47 6 1 R$ 7,08 

F Crachá de identificação R$ 5,22 N/A 1 R$ 5,22 

G Bota de borracha antiderrapante R$ 31,08 12 1 R$ 2,59 

Total Uniforme R$ 62,82 

I Material Percentual sobre o custo direto 12% R$ 157,45 

Subotal Insumos Diversos R$ 220,28 

Desconto COFINS Materiais e Utensílios (I) (9,25%) R$ 14,46 

Total Insumos Diversos R$ 205,71 
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         Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro BDI com fórmula 

A Custos Indiretos (Despesa Administrativa + Despesa Operacional 3,00% 

30,45% 

B Lucro 6,79% 

C 

Base de cálculo para tributos 

Tributos   Alíquota Total Tributos 

Tributos Federais (especificar) 

PIS 1,65% 

14,25% 

COFINS 7,60% 

Outros 0,00% 

Tributos Estaduais (especificar)   
 

Tributos Municipais (especificar) 
ISSQN 5,00% 

Outros 0,00% 

Outros tributos   0,00% 

         2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

  Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$ 555,35 

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários R$ 638,14 

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão R$ 2,86 

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente R$ 52,95 

E Módulo 5 - Insumos Diversos R$ 205,71 

Subtotal (A+B+C+D+E) R$ 1.455,01 

F Incidência do Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 30,45% R$ 442,99 

Valor Total mensal por Empregado  R$ 1.898,00 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pregão Eletrônico nº 10/2019 – Processo Administrativo nº 3383/2018 - Contrato nº XX/201X 

CONTRATANTE – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, denominado Coren-SP, Autarquia 

Federal, inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São 

Paulo-SP – CEP 01331-000, neste ato representado por sua Presidente, Renata Andrea Pietro Pereira Viana. 

CONTRATADA – [Razão Social] , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  _________/____-__, 

com sede à [endereço completo com complementos] - [Bairro] - [Cidade/Estado] - CEP _____-___ - telefone(s) (__) 

____-____ - e-mail(s) ___________________, neste ato representada por seu  [papel na empresa], [nome 

completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do RG nº _______________ SSP/_____ e inscrito 

no CPF sob nº _______/____-___, residente à [endereço completo com complementos] - [Bairro] - [Cidade/Estado] 

- CEP _____-___. 

O presente Contrato obedece às seguintes condições: 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços comuns de limpeza e conservação, com a 

disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza e 

equipamentos, a serem prestados em unidade do Coren-SP instalada no município de Sorocaba, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em seus Anexos, aos quais se vincula o presente 

Ajuste. 

2. DO VALOR CONTRATUAL 

2.1. Ficam ajustados os seguintes valores: 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QTDE TOTAL VALOR MENSAL (R$) VALOR ANUAL (R$) 

ÚNICO Limpeza e Conservação Predial Posto 1 R$ R$ 

VALOR DA CONTRATAÇÃO R$ ______ (VALOR POR EXTENSO) 

2.2. Os valores acima estão em conformidade com a proposta apresentada pela Contratada na sessão da 
Licitação, vinculada ao presente Instrumento. 

2.3. Nos preços ajustados estão incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com a prestação do 
objeto da contratação, tais como: mão de obra, uniformes, materiais, equipamentos, EPI’s, tributos e todas as 
despesas diretas e indiretas. 

2.4. O preço permanecerá fixo e irreajustável durante o período de vigência do presente Contrato. 

3. DO ACRÉSCIMO OU DA SUPRESSÃO 

3.1. Conforme interesse do Coren-SP, o valor inicial da contratação poderá ser acrescido ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

3.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos limites legalmente estabelecidos. 

3.3. As supressões que ultrapassarem o percentual legalmente admitido, somente serão admitidas através do 
acordo entre as partes. 

4. DA DESPESA 
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4.1. As despesas resultantes da execução deste Contrato serão atendidas através do Elemento de Despesa nº 
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 – Serviços Gerais de Limpeza e Higienização. 

5. DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO, DO REAJUSTE E DA RESCISÃO 

5.1. O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 
_____/_____/______a _____/_____/________, e poderá ser prorrogado pela Contratante, desde que presente o 
interesse público e que sejam observados os princípios norteadores da Administração Pública, bem como aferida a 
manutenção da vantajosidade e economicidade para a Administração. 

5.1.1. O prazo acima poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) 
meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993. 

5.2. Conforme disposto na Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, após o interregno de 12 (doze) meses a 
partir do início da vigência contratual, o preço poderá ser reajustado com base na data de apresentação da 
proposta ou do último reajuste, conforme variação do Índice Geral de Preços do Mercado, medido pela Fundação 
Getúlio Vargas – IGPM/FGV, ou índice setorial, se houver, podendo o IGPM ser substituído por outro equivalente 
em caso de extinção. 

5.2.1. Para o cálculo do primeiro reajuste será utilizada a variação do índice do período compreendido 

entre o mês da data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data prevista para o 

reajustamento; 

5.2.2. Para os reajustes subsequentes será utilizada a variação do índice no período compreendido 

entre o mês da data de concessão do último reajuste do Contrato e o índice do mês anterior à data 

prevista para o reajustamento.  

5.3. Para os itens passíveis de reajuste não há possibilidade de repactuação. 

5.4. Ocorrerá a preclusão do direito da Contratada ao reajuste caso não o pleiteie na ocasião da prorrogação 

contratual. 

5.5. Em todos os casos de reajustamento será observada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e 

as condições mais vantajosas para a Administração. 

5.6. Caso ocorra fato justificado, a rescisão contratual seguirá o disposto na Seção V do Capítulo III da Lei nº 

8.666/1993. 

6. DA REPACTUAÇÃO 

6.1. O valor contratual referente aos custos de mão de obra poderá ser repactuado, desde que seja observado 

o interregno mínimo de 1 (um) ano. 

6.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data limite para 

apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, 

a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da 

proposta. 

6.2.1. A repactuação não recai sobre os itens passíveis de reajuste, não havendo possibilidade da 

aplicação concomitante sobre os custos referentes à mão de obra. 

6.2.2. Caso o Contrato envolva mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a 

data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que represente a 

maior parcela do custo da mão de obra da contratação pretendida.  

6.2.3. Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos, cabe à Contratada a demonstração 

da variação do salário de seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da 

pertinência das informações prestadas. 
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6.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador 

que deu ensejo a última repactuação. 

6.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de demonstração analítica 

da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços e do novo 

acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria, e de outros documentos que fundamentam a alteração dos 

preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados. 

6.5. É vedada a inclusão de benefícios não previstos na proposta inicial, por ocasião da repactuação, exceto 

quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou 

convenção coletiva. 

6.6. Quando a repactuação for solicitada pela Contratada, esta somente será concedida mediante negociação 

entre as partes, considerando-se, no que couber: 

6.6.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 

6.6.2. O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 

6.6.3. A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

6.6.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou 

outros equivalentes; e 

6.6.5. Disponibilidade orçamentária da Contratante. 

6.7. A Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela Contratada. 

6.8. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos: 

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

6.8.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade 

para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

6.8.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver 

revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção, ou 

sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de 

compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações 

futuras. 

6.9. A Contratada poderá exercer, perante a Contratante, seu direito de repactuação até a data da 

prorrogação contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, 

prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar 

(Acórdão nº 1.828/2008 – TCU/Plenário). 

6.10. A repactuação poderá ser formalizada por meio de apostilamento, a critério da Administração, e não 

poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, exceto quando coincidir com a prorrogação 

contratual, em que deverá ser formalizada por aditamento. 

7. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

7.1. A contratada deverá garantir a efetiva e boa prestação dos serviços, inclusive em relação aos produtos e 

insumos utilizados, durante toda vigência contratual, responsabilizando-se por vícios e eventuais danos 

decorrentes da má prestação dos serviços. 
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7.1.1. A garantia não se exaure com o fim da vigência contratual, de modo que eventuais serviços mal 

prestados perto do término da vigência deverão ser refeitos, independentemente do termo final deste 

instrumento 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL 

8.1. Será exigida garantia integral de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, nos termos do item 23 

do Anexo I – Termo de Referência. 

9. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, ACESSÓRIA E DE SUPORTE. 

9.1. A apresentação de documentos Complementares, Acessórios e/ou de Suporte seguirá o disposto no item 

18.2 e seus subitens do Anexo I do Edital – Termo de Referência. 

10. DOS PRAZOS, DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

10.1. Os serviços serão prestados no Nape Sorocaba do Coren-SP, localizado no seguinte endereço: Av. 

Washington Luiz, nº 310, Condomínio Black and White Business Center, Torre “B”, sala nº 36, 3º andar, Jardim 

Faculdade, CEP 18031-005, nos prazos e condições estipulados no Anexo I - Termo de Referência do edital. 

11. DOS PRAZOS PARA RECEBIMENTO 

11.1. O objeto será recebido conforme o disposto no item 19 e seus subitens do Anexo I do Edital – Termo de 

Referência. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O prazo e as demais condições referentes ao pagamento à Contratada encontram-se definidos no item 20 

do Anexo I do Edital – Termo de Referência. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos, demais dispositivos legais e das contidas 

no Edital e seus Anexos, especialmente as constantes do item 11 do Anexo I – Termo de Referência, a Contratante 

se obriga a: 

13.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada. 

13.1.2. Exercer a fiscalização da execução do objeto por pessoas especialmente designadas. 

13.1.3. Solicitar a substituição de pessoas não qualificadas ou entendidas como inadequadas para a 

prestação dos serviços. 

13.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas deste Instrumento Contratual e os termos de sua proposta. 

13.1.5. Registrar, em sistema próprio, os prazos de atendimento e todas as demais ocorrências 

relacionadas à entrega do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Caberá à Contratada, a partir da assinatura deste Instrumento, o cumprimento das obrigações a seguir, 

além das constantes no Edital e em seus Anexos, especialmente as constantes do item 12 do Anexo I – Termo de 

Referência: 

14.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências 
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do Coren-SP; 

14.1.2. Informar à Contratante, sempre que houver alteração, nome, endereço, telefone e e-mail do 

responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e reclamações. 

14.1.3. Respeitar as Normas Brasileiras – NBRs publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, quando couber. 

14.1.4. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbitos federal, estadual e municipal. 

14.1.5. Possuir todos os registros que permitam a execução dos serviços descritos no objeto contratual e 

apresentar suas comprovações e atualizações, quando cabível. 

14.1.6. Quando couber, comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de 

importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de 

rescisão contratual e multa. 

14.2. A Contratada deverá, ainda, assumir a responsabilidade por: 

14.2.1. Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes 

desta contratação. 

14.2.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

14.2.3. Todas as despesas decorrentes de deslocamentos de profissionais para a prestação dos serviços. 

14.3. Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, a Contratada obriga-se a: 

14.3.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, inclusive técnica e 

administrativamente, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a 

responsabilidade por problemas oriundos desta contratação. 

14.3.2. Entregar o objeto em conformidade com as especificações constantes no Edital e em seus Anexos 

e na Proposta. 

14.3.3. Providenciar o transporte interno e externo, o acondicionamento, a entrega e o 

descarregamento dos materiais e equipamentos necessários à execução do objeto nos locais de indicados 

neste Instrumento. 

14.3.4. Acondicionar devidamente os produtos e equipamentos, de forma a não danificá-los durante as 

operações de transporte, carga, descarga e manuseio. 

14.3.5. Executar os trabalhos de forma a proporcionar os melhores resultados, cabendo à Contratada 

otimizar a gestão de recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e a 

satisfação da Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. 

14.3.6. Dispor de pessoal necessário para garantir a execução do objeto no regime desta contratação 

sem interrupção da prestação dos serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença médica, 

falta ao serviço, greve, demissão e outros motivos análogos, obedecidas as disposições da legislação 

trabalhista vigente. 

14.3.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

colaborador que, eventualmente, se acidentar ou sofrer com mal súbito durante a execução do objeto. 

14.3.8. Verificar previamente a disponibilidade, com o Fiscal do Contrato, caso a Contratada necessitar 

de vagas para estacionamento dentro do Coren-SP durante a execução do objeto. 
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14.3.9. Identificar todos os equipamentos, ferramentas, produtos e utensílios de sua propriedade, de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da administração. 

14.3.10. Executar o objeto contratado com o sigilo necessário. 

14.4. São expressamente vedadas à Contratada: 

14.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Coren-SP para a execução deste 

Contrato. 

14.4.2. A utilização, na execução dos serviços, de empregado/colaborador que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do 

artigo 7º do Decreto nº 7203 de 2010. 

14.4.3. A veiculação de publicidade acerca da aquisição, salvo se houver prévia autorização do Coren-SP. 

14.4.4. A subcontratação de outra empresa para a execução total ou parcial do objeto contratado, salvo 

mediante autorização expressa do Coren-SP, apenas para execução parcial. 

14.5. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos sociais, comerciais, fiscais e trabalhistas não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Coren-SP, nem poderá onerar o objeto desta contratação, 

razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 

Coren-SP. 

15. DAS SANÇÕES 

15.1. Poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser 

descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, criminal e das demais cominações legais, estando sujeita à aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da contratação, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto 

nº 5.450/2005 a Contratada que: 

15.1.1. Deixar de entregar documentação exigida; 

15.1.2. Apresentar documentação falsa; 

15.1.3. Não mantiver a proposta; 

15.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.5. Falhar na execução do contrato; 

15.1.6. Fraudar na execução do contrato; 

15.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.8. Fizer declaração falsa; 

15.1.9. Cometer fraude fiscal. 

15.2. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 

único, da Lei n.º 8.666/1993. 

15.3. Poderão ser consideradas fraudulentas, na execução da contratação, as condutas (mas não se limitando a 

essas): 

15.3.1. Elevar arbitrariamente os preços; 

15.3.2. Apresentar, como verdadeiro ou perfeito, laudo/relatório falsificado e/ou prestar, como certo e 
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perfeito, serviço fora das especificações acordadas; 

15.3.3. Prestar um serviço por outro; 

15.3.4. Alterar substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

15.3.5. Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa à proposta ou a execução do 

instrumento contratual. 

15.4. Para a Contratada que cometer as condutas dos itens 15.1.4 e 15.1.5, será aplicada multa nas seguintes 

condições: 

15.4.1. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução 

dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.  

15.4.2. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do objeto, a partir 

do décimo sexto dia, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

15.4.2.1. A partir do décimo sexto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida e a multa correspondente, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do ajuste; 

15.4.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

15.4.4. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato, exceto a prevista nos 

casos de inexecução total. 

15.4.5. Serão considerados como atraso os descumprimentos dos prazos de entrega, de refazimento de 

serviços ou de quaisquer relativos à execução do objeto. 

15.5. Para os casos em que a Contratada deixar de cumprir quaisquer outras obrigações contratuais não 

tipificadas nas alíneas anteriores – aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor total contratado, 

por ocorrência. 

15.6. Quando não for possível auferir o descumprimento contratual pelas alíneas anteriores, serão utilizadas as 

Tabelas do Item 24 do Anexo I - Termo de Referência do edital. 

15.7. Para as demais condutas e, em quaisquer casos descritos nas cláusulas anteriores, a multa máxima a ser 

aplicada será de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

15.8. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa 

apenada, através de boleto bancário a ser enviado à Contratada.  

15.8.1. A critério do Coren-SP e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 

empresa tenha a receber pelos serviços prestados. 

15.8.2. Não sendo essa importância suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada 

da Garantia Contratual, quando houver. 

15.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido, a Contratada será inscrita em 

dívida ativa e cobrada judicialmente. 

15.9. Poderão ser aplicadas, ainda, a pena de advertência e declaração de inidoneidade de licitar e contratar 

com a Administração Pública, e as demais sanções descritas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no art. 28 do Decreto 

nº 5.450/2005 e nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993 isolada ou cumulativamente com a pena de multa. 
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15.10. Poderá deixar de ser imputada sanção à Contratada nos casos de comprovação, por ela, da ocorrência de 

força maior impeditiva do cumprimento contratual; de manifestação da unidade requisitante, informando que o 

ocorrido derivou de fatos imputáveis ao Coren-SP; ou de acatamento de justificativas, após análise da Contratante, 

em outros casos fortuitos. 

15.11. As sanções apenas serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa. 

15.11.1. Constatada a irregularidade na execução contratual, o Fiscal do Contrato notificará a empresa 

para que apresente defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções. 

15.11.2. A não apresentação de defesa no prazo legal implicará na aplicação das sanções, nos termos do 

parágrafo 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.  

15.11.3. Apresentada a defesa no prazo legal, o Fiscal e o Gestor do Contrato apreciarão o seu teor, 

proferindo parecer técnico comunicando a aplicação da sanção ou acatamento da manifestação, 

mediante ciência da Contratada, a ser feita pelo correio, com aviso de recebimento. 

15.12. Das decisões de aplicação de sanção caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 

observados os prazos ali fixados.  

15.12.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fax, correio eletrônico ou qualquer outro 

meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver 

sido protocolizada. 

15.13. Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

16. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

16.1. As Leis nº 8.666/1993, nº 8.078/1990 e nº 10.520/2002, os Decretos nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005 bem 

como os demais postulados que norteiam o Direito Administrativo e, subsidiariamente, no que couber, a 

Legislação Civil, regerão as hipóteses não previstas neste Contrato. 

17. DO FORO 

17.1. As partes elegem de comum acordo, o foro da Justiça Federal de São Paulo para a solução dos conflitos 

eventualmente decorrentes da presente relação contratual. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2019. 

 

 

_______________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
Renata Andrea Pietro Pereira Viana 
Presidente 
 
 
 
_______________________________________ 
CONTRATADA 
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ANEXO V - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR) 

Processo Administrativo nº 3383/2018 – Pregão Eletrônico nº 10/2019 

1. DA DEFINIÇÃO 

1.1. Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços, identificando indicadores, 

metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não 

atendimento das metas estabelecidas. 

1.2. Este Anexo será parte indissociável do Contrato a ser firmado a partir do Edital de Licitação e de seus 

demais anexos. 

2. INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO 

2.1. Os serviços e produtos da Contratada serão avaliados por meio de cinco indicadores de qualidade: uso dos 

EPI's e uniformes, tempo de resposta às solicitações da contratante, atraso no pagamento de salários e outros 

benefícios, falta de materiais previstos em contrato e qualidade dos serviços prestados. 

2.2. Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas abaixo. 

2.2.1. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa 

diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade dos serviços. 

2.2.2. A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem), 

correspondentes respectivamente às situações de serviço desprovido de qualidade e serviço com 

qualidade elevada. 

2.3. As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cálculo da 

pontuação de qualidade. 

INDICADOR 1 – NÃO USO DOS EPI'S E UNIFORMES 

ITEM  DESCRIÇÃO 

Finalidade  
Mensurar o atendimento às exigências específicas relacionadas a 
segurança do trabalho, fornecimento e uso dos uniformes. 

Meta a cumprir  Nenhuma ocorrência no mês 

Instrumento de medição  Constatação formal de ocorrências 

Forma de acompanhamento  Pelo fiscal do contrato através de registros 

Periodicidade  Diária, com aferição mensal do resultado 

Mecanismo de Cálculo  
Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de referência 
(pessoa/dia) 

Início de Vigência  A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no pagamento  

Sem ocorrências = 10 pontos 

1 ocorrência = 8 Pontos  

2 ocorrências = 6 Pontos 

3 ocorrências = 4 Pontos  

4 ocorrências = 2 Pontos 

5 ou mais ocorrências = 0 Pontos 

Sanções  Ver item 3.2 
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INDICADOR 2 - TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE 

ITEM  DESCRIÇÃO 

Finalidade  

O que se busca com esse indicador é obter ciência e comprometimento 
quanto a resolução das demandas levantadas pela contratante o mais 
breve possível, mesmo que a resolução definitiva de determinada 
demanda se dê em maior tempo. 

Meta a cumprir  Até dia útil posterior à solicitação 

Instrumento de medição  Constatação formal de ocorrências 

Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de registros 

Periodicidade  Por evento/solicitação à contratante 

Mecanismo de Cálculo  
Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo de 
resposta superior à meta 

Início de Vigência  A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no pagamento  

Sem ocorrências = 10 pontos 

1 ocorrência = 8 Pontos  

2 ocorrências = 6 Pontos 

3 ocorrências = 4 Pontos  

4 ocorrências = 2 Pontos 

5 ou mais ocorrências = 0 Pontos 

Sanções  Ver item 3.2 

 

 

INDICADOR 3 - ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS 

ITEM  DESCRIÇÃO 

Finalidade  Mitigar ocorrências de atrasos de pagamento 

Meta a cumprir  Nenhuma ocorrência no mês 

Instrumento de medição  Constatação formal de ocorrências 

Forma de acompanhamento  Através da verificação dos comprovantes enviados ao fiscal/gestor do contrato 

Periodicidade  Mensal, nos termos do Art. 459, § 1º, do Decreto-Lei 5452/43, ou data base 
fornecida por convenção coletiva da categoria. Mecanismo de Cálculo  Identificação de pelo menos uma ocorrência de atraso no mês de referência 

Início de Vigência  A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no pagamento  
Sem ocorrências = 35 Pontos  

Uma ou mais ocorrências = 0 Pontos 

Sanções Ver item 3.2 

Observações Atendendo ao disposto do Art. 459 § 1º da CLT. 
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INDICADOR 4 - FALTA DE MATERIAIS PREVISTOS EM CONTRATO 

ITEM  DESCRIÇÃO 

Finalidade  
Garantir o nível de fornecimento e abastecimento dos materiais 
estimados necessários a execução do contrato 

Meta a cumprir  Nenhuma ocorrência no mês 

Instrumento de medição  Constatação formal de ocorrências 

Forma de acompanhamento Pessoal Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de registros 

Periodicidade  Por evento/constatação 

Mecanismo de Cálculo  
Identificação de pelo menos uma ocorrência de atraso no mês de 
referência 

Início de Vigência  A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no pagamento  
Sem ocorrências = 20 Pontos  

Uma ou mais ocorrências = 0 Pontos 

Sanções Ver item 3.2 

 

 

 

INDICADOR 5 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

ITEM  DESCRIÇÃO 

Finalidade  Garantir o nível de qualidade global na prestação do serviço 

Meta a cumprir  Quanto maior melhor 

Instrumento de medição  Pesquisa de satisfação por meio de formulário eletrônico 

Forma de acompanhamento  Aplicação mensal de pesquisa de satisfação pelo Fiscal de Contrato 

Periodicidade  Mensal 

Mecanismo de Cálculo  
Descrita na Planilha de Avaliação da Qualidade dos Serviços prestados – 
Limpeza e Conservação 

Início de Vigência  A partir do início da prestação do serviço 

Faixas de ajuste no pagamento  De 0 a 25 Pontos conforme resultados da pesquisa 

Sanções Ver item 3.2 

Observações  Quesitos avaliados na pesquisa encontram-se no formulário abaixo 
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PLANILHA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

UNIDADE: XXXXX - CONTRATO Nº XX/XXXX 

Fiscal Titular / Substituto:    Matrícula: 

Contratada:   Mês de referência: 

 
Legenda do Grau de Satisfação:  

O = Ótimo / B = Bom / R = Regular / I = Insatisfatório / N = Não se aplica/Não sei responder 

Descrição Serviços/Procedimentos/Especificações 
Grau de 

Satisfação 

Banheiros 
Limpeza do Chão, vasos e pias; Parede e Teto; Recolher o Lixo; 
Abastecimento de Consumíveis (Papel, sabonete e outros) 

  

Corredores 
Limpeza dos Pisos; Limpeza das Paredes; Limpeza do Teto, Luminárias e 
Eletrocalhas 

  

Salas 
Administrativas 

Recolher o Lixo; Limpar o Piso (Encerar quando for caso); Limpeza dos móveis 
(Lustre e Remoção de Pó) Limpeza do Teto, Luminárias e Eletrocalhas; 
Limpeza das Paredes e Janelas 

  

Funcionários e 
Execução do serviço 

Uniformes/Crachá EPI's (Luvas, etc); Equipamentos utilizados; Qualidade dos 
Materiais disponibilizados pela empresa 

  

        

A – Número de quesitos pontuados, por 
grau de satisfação 

O B R I 
  

        
  

        

B – Total de quesitos avaliados   
  

(excluindo-se os N – Não se aplica/ Não sei responder) 
  

        

C – Índice de Avaliação, por quesito (*) 

O B R I 
  

        
  

(*) Dividir o número correspondente a cada grau de satisfação (O, B, R, I), 
pelo total de quesitos avaliados. [A/B].   

        
D – Pontuação Total 

(**) 
  

  

(**) Somatório dos índices de avaliação (item C) para os graus e satisfação 
(Ótimo e Bom), multiplicados pela pontuação limite 25. [(O+B)x25] 
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3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO 

3.1. As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme métodos 

apresentados nas tabelas acima. 

3.1.1. A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no 

intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, 

conforme fórmula abaixo: 

Pontuação total do serviço = Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2” + Pontos “Indicador 3” + Pontos 

“Indicador 4” + Pontos “Indicador 5” 

3.2. Os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem ser ajustados pela pontuação total do 

serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo: 

Faixas de pontuação de qualidade da 
ordem de serviço Pagamento devido Fator 

de Ajuste de nível de serviço 
Pagamento devido  

Fator de Ajuste de nível de 
serviço 

De 80 a 100 pontos  100% do valor previsto  1 

De 70 a 79 pontos  97% do valor previsto 0,97 

De 60 a 69 pontos  95% do valor previsto 0,95 

De 50 a 59 pontos  93% do valor previsto  0,93 

De 40 a 49 pontos 90% do valor previsto 0,9 

Abaixo de 40 pontos  90% do valor previsto mais multa 
0,90 + Avaliar necessidade de 
aplicação de multa contratual  

Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)] 

A avaliação abaixo de 40 pontos por três vezes ensejará a rescisão do Contrato. 

 


