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OBJETO:
Escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  contratação  de  empresa

especializada,  no  ramo  de  engenharia,  para  prestação  de  serviços

continuados de manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos

equipamentos e das instalações, que compreenderá o fornecimento de mão

de  obra  (Postos  de  serviços),  todo  material  de  consumo  e  insumos

necessários  e  adequados  à  execução  dos  serviços,  bem  como  para  a

realização de serviços comuns de engenharia, eventuais e sob demanda, na

forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no

Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe  -  ORSE, nas edificações  da

Fundação  Estadual  de  Saúde  –  FUNESA,  abrangendo  os  Centros  de

Especialidades Odontológicas,  sede,  almoxarifado central  e  unidades que

venham  incorporar  a  Administração, conforme  condições,  quantidades  e

exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos. 

DIA

ABERTURA DAS PROPOSTAS
 17/09/2020 às 08:30:00 
Horário de Brasília/DF

INÍCIO DA DISPUTA
 17/09/2020 às 09:00:00
Horário de Brasília/DF
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  www.licitacoes-e.com.br
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cplfunesa@gmail.com

Pregoeiro: ROBSON LIMA DO NASCIMENTO
Apoio: ÉRICA DE SANTANA SANTOS
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→ Endereço: Travessa Basílio Rocha, nº 33, Getúlio Vargas, CEP: 49055-100, Aracaju - SE
→ Horário de expediente: 07h às 13h
→ Endereço: Travessa Basílio Rocha, nº 33/49, Bairro: Getúlio Vargas, CEP: 49055-100, Aracaju -
SE
LOCAL DE DISPUTA: - www.licitacoes-e.com.br 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO FUNESA Nº 12/2020

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, fundação pública de direito privado
integrante da Administração Pública Indireta do Poder Executivo do Estado de Sergipe, inscrita no
CNPJ/  MF sob o  n.º  10.437.005/0001-30,  com sede  na  Travessa  Basílio  Rocha,  n.º  33,  Bairro:
Getúlio  Vargas,  CEP:  49055-100,  Aracaju/SE,  através  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,
instituída pela Portaria nº 039/2020 e seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 43/2020, publicada
no DOE em 24 de Agosto de 2020,  levam ao conhecimento dos  interessados que,  na forma da
legislação pertinente, especialmente Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019, Decreto Estadual n.º 26.531/2009, Decreto nº 7.746/2012, Lei Complementar n.º
123/2006, Decreto Estadual n.º 24.912/2007, Lei Estadual n.º 6.206/2007 e, subsidiariamente, Lei
Federal  n.º  8.666/1993  e  Lei  Estadual  n.º  5.848/2006,  farão  realizar  licitação  na  modalidade
PREGÃO,  na  forma  ELETRÔNICA, do  tipo  “MENOR  PREÇO  GLOBAL”, mediante  as
condições estabelecidas neste Edital. 

1. DA SESSÃO PÚBLICA:

1.1.  A abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em sessão  pública,  dirigido  pelo  Pregoeiro,  a  ser
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste
Edital:

DIA: 17/09/2020

HORÁRIO: 09:00 horas – Horário de Brasília/DF.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

2. DO OBJETO:

2.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a  Contratação de empresa
especializada,  no  ramo de  engenharia,  para  prestação  de  serviços  continuados  de  manutenção
predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalações, que compreenderá o
fornecimento de mão de obra (Postos de serviços), todo material de consumo e insumos necessários
e  adequados  à  execução  dos  serviços,  bem  como  para  a  realização  de  serviços  comuns  de
engenharia, eventuais e sob demanda, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos
diversos  descritos  no  Sistema de  Orçamento  de  Obras  de  Sergipe  -  ORSE,  nas  edificações  da
Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, abrangendo os Centros de Especialidades Odontológicas,
sede,  almoxarifado  central  e  unidades  que  venham  incorporar  a  Administração, conforme
condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos.

2.1.1.  A licitação  será  por  lote  único,  conforme  tabela  e  justificativa  constante  do  Termo  de
Referência.

2.1.2. O critério de julgamento adotado será, então, o menor preço global do lote, observadas as
exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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3. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

3.1 Qualquer pessoa poderá impugnar este Edital até 03(três) dias úteis antes da data designada para
a abertura da sessão pública;

3.2  A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  através  do  e-mail
cplfunesa@gmail.com, ou protocolar na sede desta Fundação a petição dirigida ao Pregoeiro.

3.3 Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do projeto básico ou termo de
referência,  decidir  sobre a  impugnação no prazo de até  02(dois)  dias  úteis  contados da data  de
recebimento.

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

3.5  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório  deverão  ser  enviados  a
Pregoeira, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
através  do  e-mail  supracitado  ou  se  dirigir  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  na  sede  desta
Fundação(endereço indicado no preâmbulo do Edital);

3.6 A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02(dois) dias úteis, contado
da data  de  recebimento  do  pedido,  e,  poderá  requisitar  subsídios  formais  aos  responsáveis  pela
elaboração do termo de referência ou projeto básico;

3.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;

3.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pela pregoeira, nos autos do processo da licitação.

3.8  As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema e  vincularão  os
participantes e a administração.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1 Poderão participar do processo os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, e que
estejam com Credenciamento regular junto ao sistema licitações-e, devendo apresentar declaração:

4.1.1. que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos;

4.1.2. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;

4.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

4.1.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;

4.1.5.  que  não possui,  em sua cadeia  produtiva,  empregados executando trabalho degradante  ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal.

4.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.



4.3.  Estarão  impedidos  de  participar,  direta  ou  indiretamente,  de  qualquer  fase  deste  processo
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

4.3.1. não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.2. estejam constituídos sob a forma de consórcio;

4.3.3. estejam proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

4.3.4. sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

4.3.5.  estejam sob falência,  concurso de  credores,  concordata  ou em processo  de dissolução ou
liquidação;

4.3.6. estejam enquadradas nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.7. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente.

4.3.8.  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  –OSCIP,  atuando  nessa  condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o microem-
preendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1.  O  certame  será  conduzido  pelo  Pregoeiro,  que  terá,  em  especial,  as  seguintes atribuições:
coordenar os trabalhos da equipe de apoio; responder às questões formuladas pelos fornecedores,
relativas  ao  certame;  abrir  as  propostas  de  preços;  analisar  a  aceitabilidade  das  propostas;
desclassificar propostas indicando os motivos; conduzir os procedimentos relativos aos lances e à
escolha da proposta ou do lance de menor preço; verificar a habilitação do proponente; declarar o
vencedor;  receber,  examinar  e  submeter  os  recursos  à  autoridade  competente  para  julgamento;
elaborar a ata da sessão; e, encaminhar o processo à autoridade superior para homologação.

6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES- E:

6.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de
chave  de  identificação  e  de  senha  pessoal  e  intransferível  (§  1º  do  art.  9º,  do  Decreto  Federal
10.024/2019) obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A.

6.2 A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos do
sistema eletrônico licitações-e, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
canceladas  por  solicitação  do  credenciado  ou  por  iniciativa do  Banco,  por  ato  devidamente
justificado.
6.3  As  pessoas  jurídicas  ou  firmas  individuais  deverão  credenciar  representantes,  mediante  a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “licitações-e”.

6.4  Em  sendo  sócio,  proprietário,  dirigente  (ou  assemelhado)  da  empresa  proponente,  deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.



6.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante,  não cabendo à Secretaria  de Estado da
Administração ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao pregão eletrônico.

7. REGRAS GERAIS

7.1 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente  encaminhamento da proposta de preços  acompanhada
dos  documentos  de  habilitação exigidos  no  edital,  por  meio  do  sistema  eletrônico  no  sítio
www.licitacoes-e.com.br,  opção  "Acesso  Identificado",  observando  data  e  horário  limite
estabelecidos.

7.1.1.  Caso  a  empresa  não  consiga  enviar  os  documentos  de  habilitação  através  do  Sistema
Licitações-e,  poderá  encaminhar  para  o  e-mail:  cplfunesa@gmail.com,  desde  que  comprove  a
impossibilidade.

7.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.3 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico  poderá  permanecer  acessível  aos  licitantes  para  a  recepção  dos  lances,  retornando  o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.3.1 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,  no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

7.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o
Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

7.5 O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação
do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal “www.licitacoes-
e.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras
decisões referentes ao procedimento.

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

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

8.2.  O  envio  da  proposta,  acompanhada  dos  documentos  de  habilitação  exigidos  neste  Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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8.3.  As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a  documentação  de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.4.  Até a  abertura  da sessão  pública,  os  licitantes  poderão  retirar  ou substituir  a  proposta  e  os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

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

8.7. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

8.8. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado
do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais  como frete,
encargos  sociais,  seguros,  tributos  diretos  e  indiretos  incidentes  sobre o fornecimento  do objeto
licitado.

8.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

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

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

9.1. A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 1.1, passando o Pregoeiro
a avaliar a aceitabilidade das propostas.

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

9.3.  O  sistema  ordenará  automaticamente  as  propostas  classificadas,  sendo  que  somente  estas
participarão da fase de lances.

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

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.



9.5.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes
serão consideradas lances.

9.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

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

9.7.1.  Com  o  intuito  de  conferir  celeridade  à  condução  do  processo  licitatório,  é  permitido  a
pregoeira a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de até 10 lotes da mesma licitação.
9.7.2. A pregoeira comunicará aos licitantes, após a abertura da sala de disputa, a sua opção por
realizar a disputa simultânea de lotes, se for o caso.

9.7.3. Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto,
a pregoeira poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.

9.8.  O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  de  valor  inferior  ao  último  por  ele  ofertado  e
registrado pelo sistema.

9.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01.
(um centavo de real).

9.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 05 (cinco)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

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

9.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.

9.13. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

9.14. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.

9.15.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.

9.16. Poderá o pregoeiro, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada,  caso  nenhum licitante  classificado na  etapa  de  lance  fechado atender  às  exigências  de
habilitação.



9.17. Em caso de falha no sistema a ocorrência deve ser comunicada imediatamente ao Banco do
Brasil, pelo licitante ou pelo pregoeiro. Os lances em desacordo com os subitens anteriores poderão
ser desconsiderados pelo pregoeiro após manifestação do Banco do Brasil acerca da ocorrência;

9.17.1  Na  hipótese  do  subitem  anterior,  a  ocorrência  será  registrada  no  chat  de  mensagens
(licitações-e.com).

9.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

9.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,  no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

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

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

9.24. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal,  do  porte  da  entidade  empresarial.  O  sistema  identificará  em  coluna  própria  as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

9.25.  Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.26. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

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

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

9.29. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
às margens de preferência, conforme regulamento.



9.30. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.31.  Havendo  eventual  empate  entre  propostas  ou  lances,  o  critério  de  desempate  será  aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:

9.31.1. no país;

9.31.2. por empresas brasileiras;

9.31.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.31.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.

9.32. Persistindo o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.

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

9.33.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

9.33.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

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

9.35. O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão pública.

9.36. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10.  MODO DE DISPUTA

10.1.  Será  adotado  para  o  envio  de  lances  no  pregão  o  modo  aberto  e  fechado.  Os  licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. Conforme Inciso II do art. 31,
do Decreto Federal 10.024/2019).

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

11.1  Pregoeira  efetuará  o  julgamento  das  propostas  pelo  critério  de  "menor  preço",  podendo
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance de menor valor por item/lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua
aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos
de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.



11.2 Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor
de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor.

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

11.4 Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente,  verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação,  na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

11.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,  que apresentar preço final superior ao
preço  máximo  fixado  (Acórdão  nº  1455/2018  -TCU  -  Plenário),  ou  que  apresentar  preço
manifestamente inexequível.

11.5.1 Considera-se inexequível  a  proposta  que apresente preços  global  ou unitários  simbólicos,
irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado,
acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se   referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

11.6 Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante
detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços
de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

11.7  Constatado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  Edital,  inclusive  as  exigências  de
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 

11.8 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

11.9 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;

11.10 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser definido pelo pregoeiro, sob pena de não
aceitação da proposta.

11.10.1  O  prazo  estabelecido  poderá  ser  prorrogado  pelo  Pregoeiro  por  solicitação  escrita  e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

11.10.2  Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,  destacam-se  os  que
contenham as  características  do  material  ofertado,  tais  como  marca,  modelo,  tipo,  fabricante  e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados  por  meio  eletrônico,  ou,  se  for  o  caso,  por  outro  meio  e  prazo  indicados  pela
Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

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

11.12 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.



11.13 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.13.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

11.13.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

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

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

12. DA HABILITAÇÃO

12.1.  Como condição prévia  ao  exame da  documentação de habilitação  do licitante  detentor  da
proposta  classificada  em primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.1.1. Consulta consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)

12.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

12.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

12.2.2.2  A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos  societários,  linhas  de
fornecimento similares, dentre outros.

12.2.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

12.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.

12.1.4 No caso de inabilitação,  haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate  ficto,  previsto  nos  arts.  44  e  45  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  seguindo-se  a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

12.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


12.4 Se o licitante for a matriz,  todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e, se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao  CRF/FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do
recolhimento dessas contribuições.

12.5 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já  apresentados,  o  licitante  será  convocado  a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de
inabilitação.

12.5.1  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  a  Pregoeira
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

12.5.3  Nos  itens  não  exclusivos  a  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em  havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

12.5.4 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará  obrigado  a  comprovar  os  requisitos  de  habilitação  cumulativamente,  isto  é,  somando  as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

12.5.5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.

12.5.6 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da
licitação,  quaisquer  esclarecimentos  sobre  documentos  já  entregues,  fixando-lhe  prazo  para
atendimento.

12.5.7 A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital  implicará inabilitação da licitante,
sendo  vedada  a  concessão  de  prazo  para  complementação  da  documentação  exigida  para  a
habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela pregoeira.

12.5.8 Constatado o atendimento às  exigências  de habilitação fixadas  no Edital,  o  licitante  será
declarado vencedor.

12.6. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

12.7 Habilitação jurídica:

12.7.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.7.2  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  ;

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


12.7.3  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;

12.7.4 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;

12.7.5 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;

12.7.6 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;

12.7.7  No  caso  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no  País:  decreto  de
autorização;

12.7.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

12.8 Regularidade fiscal e trabalhista:

12.8.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

12.8.2 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.

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

12.8.4  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;

12.8.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.8.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.8.7  Caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  estaduais  relacionados  ao  objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.8.8. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.8.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

12.8.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de  declaração  da  Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;



12.8.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno  porte  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

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

12.8.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

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

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

12.9 Qualificação Econômico-Financeira:

12.9.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

12.9.2 Balanço patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do último exercício social,  já  exigíveis  e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios,  podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

12.9.2.1  No  caso  de  fornecimento  de  bens  para  pronta  entrega,  não  será  exigido  da  licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial
do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

12.9.2.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
12.9.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

12.9.2.4 Caso o licitante seja  cooperativa,  tais  documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

12.9.3 A comprovação da  situação financeira  da empresa  será  constatada  mediante  obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um)
resultantes da aplicação das fórmulas:

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



SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante; 

12.9.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),  deverão  comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital social
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou
do item pertinente.

12.10 Qualificação Técnica: 

12.10.1.  Prova  de  registro  ou  inscrição  da  licitante  junto  à  Entidade  Profissional  Competente
(Conselho de Classe) da jurisdição da sede do proponente (art. 30, inciso I, da Lei 8666/93);
12.10.2. Prova de que possui em seu quadro técnico,  profissional  responsável na área do objeto
licitado, devidamente registrado no Conselho de Classe (art. 30, inciso II, da Lei 8666/93); 

12.10.2.1. A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico poderá se dar mediante
registro em CTPS, Contrato de Prestação de Serviços ou Contrato Social;

12.10.3. Atestado(s) de capacidade técnica da empresa proponente, e também das empresas às quais
as  mesmas  subcontratarão  parte  dos  serviços,  onde  conste  que  realizou  serviços  de  natureza
semelhante ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado (art.
30, inciso II, da Lei 8666/93);

12.10.4. Para atendimento à qualificação técnica,  comprovação de vínculo contratual,  na data da
abertura das propostas, profissional de nível superior (Engenheiro civil), detentor de atestado(s) de
responsabilidade  técnica,  devidamente  registrado(s)  no  CREA da região  onde os  serviços  foram
executados,  acompanhados(s)  da(s)  respectiva(s)  certidão(ões)  de  Acervo  Técnico  –  CAT,
expedida(s)  por  este(s)  Conselho(s),  que  comprove(m)  ter  o  profissional  (Responsável  técnico),
executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta  ou indireta,  federal,  estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços relativos a fiscalização,
coordenação, supervisão ou execução de construção, reforma ou manutenção predial em edificações
com áreas construídas iguais ou superiores a 6.000,00 m² (seis mil metros quadrados) com expressa
comprovação das seguintes parcelas:

12.10.4.1. Construção, reforma ou Operação e manutenção de instalações hidrossanitárias prediais –
Engenheiro Civil;

12.10.4.2. Construção, reforma ou Operação e manutenção de sistema de hidrantes, detecção, alarme
e sinalização de incêndio - Engenheiro Civil;

12.10.4.3. Execução de pintura - Engenheiro Civil;

12.10.4.4. Instalação ou Operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão -
Engenheiro Civil;



12.10.4.5. Será aceito o somatório de CAT´s para comprovação da capacidade técnica, de um mesmo
Responsável  Técnico,  desde  que  as  edificações  tenham áreas  construídas  iguais  ou  superiores  a
6.000,00 m².

12.10.4.6.  A comprovação  do  vínculo  do  profissional  deverá  ser  feita  por  meio  de  cópias  das
Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a condição de que pertence
ao quadro da licitante, ou contrato/estatuto social que demonstre a condição de sócio do profissional,
ou por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação
civil  comum,  ou,  ainda,  da  Declaração de Compromisso de  Contratação Futura  do profissional,
acompanhada da anuência deste. 

12.10.4.7. No caso de Compromisso de Contratação Futura, será exigido, no ato da assinatura do
Contrato, a comprovação da efetivação do vínculo profissional, bem como o comprovante de registro
e anotação, junto ao CREA/SE, do profissional como Responsável Técnico da empresa. 

12.10.4.8.  No  caso  de  o  profissional  não  ser  registrado  ou  inscrito  no  CREA/SE,  deverá  ser
providenciado o respectivo visto deste órgão regional, por ocasião da assinatura do Contrato.

12.10.4.9. Fica proibida a indicação, por duas ou mais licitantes, do mesmo Responsável Técnico,
hipótese na qual todas serão inabilitadas.

12.10.4.10. O profissional indicado pela CONTRATADA para fins de comprovação de capacitação
técnico-profissional deverá participar efetivamente da supervisão dos serviços objeto da Licitação,
admitindo-se  a  substituição  por  profissional  de  experiência  equivalente  ou  superior,  desde  que
aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina, em seu art. 30, § 10, a Lei n.º 8.666/93.

12.10.4.11. A participação do Responsável Técnico dar-se-á conforme disposto no item 7.6 do Termo
de Referência (Anexo I).

12.10.4.11.  Declaração da  LICITANTE,  assinada  pelo  Representante  Legal  da  empresa,  de  que,
sendo  vencedora  da  Licitação,  em  até  10  (dez)  dias  corridos  após  a  assinatura  do  Contrato,
apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro e a
quitação, junto ao CREA/SE, das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º
da Lei n.º 6.496/1977), do Responsável Técnico.

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 3 (três)
horas,  a  contar  da  solicitação  do  Pregoeiro  no  sistema  eletrônico  e/ou  através  do  e-mail:
cplfunesa@gmail.com e deverá:

13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal;

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

mailto:cplfunesa@gmail.com


13.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

13.3.  Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta,  tais  como  marca,  modelo,  tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

13.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor total em algarismos e por extenso.

13.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.

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

13.7. A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.

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

14.  DOS RECURSOS:

14.1 Declarado  o  vencedor  e  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal  e  trabalhista  da  licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de, no mínimo, 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.

14.1.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

14.1.3.  Nesse  momento,  a  Pregoeira  não adentrará  no  mérito  recursal,  mas  apenas  verificará  as
condições  de  admissibilidade  do  recurso:  sucumbência,  tempestividade,  legitimidade,  interesse  e
motivação;

14.2.  A falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de  recorrer  importará  a
decadência desse direito.

14.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,  ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 



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

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2.  Quando  houver  erro  na  aceitação  do  preço  melhor  classificado  ou  quando  o  licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.3. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório.

15.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sistema Licitações-
e, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1. Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não
se  realizarem  lances  durante  a  sessão  de  disputa,  caberá  a  Diretora  Geral  desta  Fundação  a
adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor.

16.2. Nos demais casos, a pregoeira fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es).

16.3. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

17. DA CONTRATAÇÃO

17.1. Do Objeto

17.1.1. O objeto licitado será contratado nos termos e condições deste Edital e da proposta escrita da
licitante adjudicatária, independentemente de transcrição.

17.1.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital.

17.1.2.1.  Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou  entidade  para  a
assinatura  do  Termo  de  Contrato,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo  para  assinatura  da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.1.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.



17.1.4. A contratação terá prazo de vigência de 12 meses, contados da data de assinatura, condiciona-
da a publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações
assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666, de 1993.

17.1.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta aos cadastros pertinentes para
identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

17.1.5.1. Na hipótese de irregularidade, a licitante deverá regularizar a sua situação no prazo de até
05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.1.6.  Na  assinatura  do  contrato,  será  exigida  a  comprovação  das  condições  de  habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.1.6.1.  Na  hipótese  de  o  vencedor  da  licitação  não  comprovar  as  condições  de  habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação
das sanções e demais cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificação, para,  após a  comprovação das condições de habilitação,  analisada a proposta  e
eventuais documentos complementares e feita a negociação, assinar o contrato.

17.2.  Do Preço e do Reajuste

17.2.1.  O preço  da  contratação  do  objeto  licitado  será  aquele  constante  da  proposta  escrita  da
licitante  adjudicatária,  de  modo  que  as  regras  acerca do  reajuste  do  valor  contratual  são  as
estabelecidas no Termo de Referência.

17.3. Dos Recursos

17.3.1.  Os recursos  a  serem utilizados para  essa  contratação serão  oriundos do  Plano Anual  de
Atividades de 2020 do Contrato Estatal de Serviços vigente, firmado entre a Fundação Estadual de
Saúde – FUNESA e a Secretaria Estadual de Saúde – SES. 

17.4. Do Recebimento do Objeto, Fiscalização do Contrato, Obrigações das Partes e Pagamento

17.4.1.  As regras acerca do recebimento do objeto, da fiscalização do contrato, das obrigações das
partes e do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que: 

18.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço;

18.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital;

18.1.3. Apresentar documentação falsa;

18.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;

18.1.5. Não mantiver a proposta;

18.1.6. Falhar na execução do contrato;

18.1.7. Fraudar a execução do contrato;



18.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.9. Declarar informações falsas; e

18.1.10. Cometer fraude fiscal.

18.2. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, sem
prejuízo da possibilidade de rescisão contratual:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa;

18.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a Fundação Estadual de Saúde, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, observada a proporcionalidade e a gravidade da conduta; e

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de
licitação ou dos contratos celebrados.

18.4. A multa aplicável será de:

18.4.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução de
serviços,  calculado sobre  o valor  correspondente à  parte  inadimplente,  correspondentes  a  até  30
(trinta) dias de atraso;

18.4.2. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço,
calculados sobre o valor  total  do contrato,  sem prejuízo da aplicação da multa  referida no item
anterior;

18.4.3. 10% (dez por cento):

a) pela recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estabelecido; 

b) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato; e/ou

c) pela recusa injustificada em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço,
calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente.

18.5.  O valor  da  multa  poderá  ser  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  a  ela  devidos  ou
cobrada judicialmente.

18.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente
normal na FUNESA, ou do primeiro dia útil seguinte.

18.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade, sem prejuízo de perdas e
danos cabíveis.



18.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de
serviços, o contrato deverá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a
avença, hipótese em que será aplicada multa ou advertência. 

18.9.  A suspensão  e  o  impedimento  são  sanções  administrativas  que  temporariamente  obstam a
participação em licitação e a contratação com a Fundação Estadual de Saúde;

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos serviços e
aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e
atenuantes e os antecedentes do infrator, observado o princípio da proporcionalidade.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

19.1. Este Edital estará à disposição dos interessados na sede da CPL, nos dias úteis, das 07h às 13h,
e  na  Internet,  para  download,  nos  endereços  eletrônicos:  www.licitacoes-e.com.br   e  
www.funesa.se.gov.br/   ou através do e-mail: cplfunesa@gmail.com  .

19.2. Consultas poderão ser formuladas pelos telefones: (79) 3198-3845 e (79) 9 9191-3740.

19.3. Todas as referências de tempo previstas no Edital e no Aviso de Licitação e feitas na sessão
pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no
sistema eletrônico e na documentação relativa a este Pregão.

19.4. Todas as informações relativas à sessão pública serão registradas em ata divulgada no sistema
eletrônico, podendo a Pregoeira, quando necessário, elaborar Ata Complementar, a ser autuada no
processo administrativo licitatório.

19.5.  É  dado  à  FUNESA o  direito  revogar  a  presente  licitação  por  razões  de  conveniência  ou
oportunidade, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da Lei Federal n. º 8.666/1993.

19.6. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Estado de Sergipe não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

19.7. É facultada ao Pregoeiro e à Diretora Geral da FUNESA, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

19.8 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos  apresentados  em  qualquer  fase  da  licitação.  A  falsidade  de  qualquer  documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

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

19.10 Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Fundação
Estadual de Saúde - FUNESA, com exceção dos prazos em horas previstos neste Edital.

http://www.funesa.se.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


19.11 O desatendimento de exigências formais,  não essenciais,  não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.

19.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.

19.13 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer  meio de comunicação que comprove o recebimento ou,  ainda,  mediante publicação no
Diário Oficial do Estado.

19.14 A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste
Edital.

19.15 Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será transferida para dia e horário definidos pela Pregoeira, comunicando devidamente aos
licitantes do Pregão Eletrônico.

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

19.17  Os  casos  omissos  serão  decididos  pelo  Pregoeiro  em  conformidade  com  as  disposições
constantes dos Decretos, Leis citadas no preâmbulo deste edital ou decisões dos Tribunais.

19.18 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o da Comarca de Aracaju/SE.

19.18 Constitui parte integrante deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Modelo de Proposta

Anexo III – Minuta de Contrato.

Anexo IV – Modelo de Declaração

Aracaju/SE, 02 de Setembro de 2020.

ROBSON LIMA DO NASCIMENTO
Pregoeiro da FUNESA



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
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1. OBJETO

1.1. A contratação  de  empresa  especializada,  no  ramo  de  engenharia,  para  prestação  de
serviços  continuados  de  manutenção  predial preventiva  e  corretiva  dos  sistemas,  dos
equipamentos  e  das  instalações,  que  compreenderá  o  fornecimento  de  mão de obra  (Postos  de
serviços), todo material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços,
bem como para a realização de serviços comuns de engenharia, eventuais e sob demanda, na
forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema de Orçamento
de  Obras  de  Sergipe  -  ORSE,  nas  edificações  da  Fundação  Estadual  de  Saúde  –  FUNESA,
abrangendo os Centros de Especialidades Odontológicas, sede, almoxarifado central e unidades que
venham incorporar a Administração.

1.2. O objeto compreenderá:

1.2.1 Prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas e
instalações nas dependências da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, através da utilização de
07 (sete) postos de trabalho de mão de obra.

1.2.2 Fornecimento  de  uniformes,  equipamentos  de  proteção  individual  -  EPIs,  ferramentas  e
equipamentos  necessários  à  execução  dos  serviços  contínuos,  conforme  especificações  e
quantitativos  estabelecidos  neste  Termo  de  Referência  e  necessários  durante  a  execução  do
contrato.

1.2.3 Fornecimento dos materiais de consumo para manutenção predial executado em regime de
empreitada por preço unitário, faturados por medição mensal, e o pagamento efetuado de acordo
com  o  quantitativo  efetivamente  fornecido  e  executado  mensalmente,  aplicando-se  a  planilha
ORSE.

1.2.4 Manutenção  preventiva  e  corretiva  nos  sistemas,  redes  e  instalações  hidrossanitárias,
instalações  elétricas,  redes  telefônicas  e  sem fio,  bombas  de  água  e  esgoto,  motores  elétricos,
existentes ou que venham a ser instalados.

1.2.5 Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de prevenção e combate a incêndio que inclui
o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o sistema de rede de hidrantes e extintores
portáteis, o sistema de pressurização, de escada de emergência, o sistema eletrônico de detecção de
fumaça  e  alarme  contra  incêndios,  o  sistema  de  iluminação  de  emergência  e  o  sistema  de
sinalização de segurança e emergência, existentes ou que venham a ser instalados.

1.2.6 Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de exaustão, existentes ou que venham a ser
instalados.

1.2.7 Manutenção  preventiva  e  corretiva  em  sistemas  prediais,  como  coberturas,
impermeabilizações,  esquadrias,  vidraçarias,  gesso,  forro,  marcenaria,  adaptação/ajuste  de
mobiliários  em geral,  cortinas,  persianas,  pintura,  alvenaria,  divisórias,  serralheria  e  soldagem,
existentes ou que venham a ser instalados.

1.2.8 Execução de serviços comuns de engenharia, eventuais e sob demanda, tais como: mudanças
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de instalações; alterações de layout; instalação e remanejamento de circuitos elétricos e telefônicos;
instalação de luminárias;  instalações hidráulicas e sanitárias;  bem como reconstituição de partes
civis afetadas; serviços comuns de engenharia que a especialidade dos postos de serviços previstos
neste Termo de Referência não tenham atribuição técnica e condições para realizar.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A referida contratação para prestação de serviços justifica-se pela necessidade em manter as
unidades  em perfeito  estado de funcionamento,  com a realização de manutenções  preventiva  e
corretiva dos serviços integrados às instalações prediais, sistemas de combate a incêndio, sistema de
aterramento, sistema elétrico (instalações elétricas de alta e baixa tensão, iluminação em geral),
sistema de telefonia,  serviços de alvenaria,  serralheria  e vidraçaria,  e  demais  instalações físicas
como  pisos,  forros,  esquadrias,  pintura,  cobertura/telhado,  vidros,  pavimentação,  portões,
alambrados, caixas d’águas e guaritas nas unidades sob responsabilidade da FUNESA.

2.2. O contrato de manutenção vigente para as unidades Fundação Estadual de Saúde – FUNESA
está com saldo contratual comprometido com as ordens de serviços já emitidas e sem possibilidade
de realização de aditivo.

2.3. Além  da  necessidade  de  constante  manutenção  preventiva,  na  estrutura,  nos  sistemas  e
equipamentos  necessitam,  com  frequência,  de  manutenção  corretiva,  para  sanar  defeitos
impossíveis de serem previstos ou evitados.

2.4. O efeito acumulado do não atendimento adequado das necessidades de manutenção acarreta a
redução da vida útil dos imóveis e resulta na necessidade de se realizarem intervenções com custos
mais  elevados,  uma  vez  que  as  patologias  e  degradação  dos  prédios  chegam  ao  ponto  de
culminarem em reformas gerais nos imóveis.

2.5. As constantes mudanças na organização administrativa da FUNESA, impõem a necessidade de
alterações,  adequações  e  melhorias  na  infraestrutura  física,  de  forma a  atender  à  demanda dos
ambientes  de  trabalho,  como,  por  exemplo,  instalação  de  divisórias,  substituição  de  pisos  e
revestimentos,  substituição  de  forros,  a  instalação  de  novas  luminárias,  aparelhos  de  ar
condicionado, pontos elétricos e de rede de computadores.

2.6. Considerando que a FUNESA não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico para
execução  rotineira  dos  serviços  descritos,  justifica-se  a  contratação  da  prestação  dos  serviços
visando à execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva de forma ininterrupta e
continuada,  com  disponibilidade  de  serviços  no  turno  diurno  em  dias  úteis,  e  em  situações
emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto
dos usuários, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão executados na Sede Administrativa, Almoxarifado Central e nos Centros de
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Especialidades Odontológicas localizados conforme ANEXO I.

3.2. Qualquer nova edificação, própria (Estado) ou de terceiros (imóveis alugados), que vier a ser
inserida  no  rol  das  edificações  utilizadas  pela  FUNESA durante  a  vigência  do  contrato,  serão
automaticamente  integradas  ao  contrato,  conforme sua  localização,  desde  que  não  ultrapasse  o
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) permitido por Lei.

4. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

4.1. Manutenção Preventiva:  A manutenção preventiva será executada com base nos chamados
abertos e programações de comum acordo com a fiscalização da FUNESA.

4.2. Manutenção  Corretiva:  A  manutenção  corretiva  consiste  na  prestação  de  serviços  de
engenharia,  sob  demanda,  nos  sistemas  integrados  às  instalações  prediais,  dispositivos
hidrossanitários,  pluviais,  instalações  e  dispositivos  elétricos,  instalações  e  dispositivos  de  rede
telefônica  e  lógica,  de  combate  e  prevenção  a  incêndio  e  sistema  de  proteção  de  descargas
atmosféricas  (SPDA),  bem  como  reconstituição  das  partes  civis  afetadas.  Os  componentes  de
edificação abrangidos na manutenção são exemplificados/apontados na tabela constante do ANEXO
I e constituem, em sua maioria, nas seguintes atividades: 

4.2.1 Serviços  a  serem  realizados  sempre  que  solicitados  pela  CONTRATANTE  nas
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS:

a. Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e esgoto, cone-
xões, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias, vasos sanitários, caixas si-
fonadas, substituindo-os, caso necessário; 

b. Corrigir a regulagem de válvulas e caixas de descarga (internas e externas), válvulas de mictó-
rios, registros, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, trocando-os ou reparando-os,
quando necessário; 

c. Realizar reparações na vedação dos metais, substituindo-as, caso necessário; 

d. Reparar ferragens e louças dos sanitários, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado; 

e. Reparar caixas de esgoto, caixas de inspeção, caixas de gordura, drenos, galerias de água pluvial,
procedendo à limpeza e eliminando quaisquer irregularidades, caso encontrado; 

f. Corrigir anormalidades nas redes pluviais e redes de drenagem, reparando quaisquer vazamentos
encontrados, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bacias, conexões, suportes etc.; 

g. Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de água, con-
sertando ou substituindo registros,  válvulas  retentoras,  torneiras,  boias  e  outros  dispositivos  hi-
dráulicos danificados; 
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h. Corrigir falhas nos sistemas de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos,
conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos, reparando ou substituindo
aqueles que estiverem danificados; 

i. Realizar manutenção nos reservatórios de água potável, corrigindo as irregularidades encontra-
das; 

j. Realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ra-
los e caixas de inspeção etc.;

k. Executar todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos
equipamentos hidros sanitários e normas vigentes; 

l. As alterações e/ou ampliações das instalações deverão estar contidos em projeto “as built” a ser
repassado à fiscalização.

1.1.1 Serviços a serem prestados nas INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS: 

1.1.1.1. Os  serviços  de  manutenção  elétrica  deverão  ser  realizados  em  todas  as  instalações  e
equipamentos elétricos dos prédios, com exceção dos seguintes equipamentos: equipamentos de ar-
condicionado individuais, máquinas de reprografia, equipamentos de tecnologia da informação e
equipamentos elétricos portáteis que não integram as instalações prediais, tais como: televisores,
aparelhos de som e seus acessórios, geladeiras, frigobar, bebedouros, etc.

1.1.1.2. Serviços  a  serem  realizados  sempre  que  solicitados  pela  CONTRATANTE  nas
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS: 

a. Corrigir falhas nos quadros de distribuição, incluindo a distribuição de disjuntores, balanceamen-
to de fases, substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medição de correntes, ten-
são etc.; 

b. Corrigir falhas no sistema de iluminação e das tomadas em geral, tanto nas instalações internas
quanto externas, incluindo o conserto ou a substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, rea-
tores, starts e tomadas, sejam externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento; 

c. Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensão, incluindo quadros de distribuição,
disjuntores,  condutores,  canaletas,  calhas,  receptáculos,  interruptores,  equipamentos,  instalações
etc., substituindo os itens necessários; 

d. Corrigir falhas em tomadas especiais destinadas ao uso de equipamentos diversos, como micro-
computadores, máquinas reprográficas etc., substituindo os itens necessários; 

e. Corrigir falhas nos sistemas de iluminação de emergência, substituindo os itens necessários; 
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f. Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como: reatores, fotocélula, contac-
tores, relês, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras etc.;

g. Realizar a manutenção ou substituição de luminárias, quando a sua operação for insuficiente ou
provocar frequentes queimas de lâmpadas; 

h. Realizar reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias, lâmpadas, contatos dos reatores,
base dos soquetes, disjuntores etc.; 

i. Realizar a medição dos circuitos para verificar o estado da fiação, corrigindo ou substituindo
aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nível de tensão de to-
madas, lâmpadas, equipamentos etc.; 

j. Realizar  a manutenção corretiva em cercas eletrificadas e sistema de alarme,  substituindo os
itens necessários e corrigindo quaisquer irregularidades encontradas, incluindo a limpeza externa
necessária ao seu bom funcionamento; 

k. Ativar e mudar pontos elétricos; 

l. Executar todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos
sistemas elétricos e das normas vigentes; 

m.As alterações e/ou ampliações das instalações deverão estar contidos em projeto “as built” a ser
repassado à fiscalização.

1.1.1 Serviços a serem prestados nas INSTALAÇÕES CIVIS: 

1.1.1.1. Os  serviços  de  manutenções  corretivas  nas  instalações  civis  compreendem  todas  as
atividades que exigem intervenções visando a adequação, correção e reparação de imperfeições e
falhas em esquadrias, portas, portões, paredes, calhas, pinturas, pisos, forros, calçadas, muros, etc.

1.1.1.2. Serviços  a  serem  realizados  sempre  que  solicitados  pela  CONTRATANTE  nas
INSTALAÇÕES CIVIS: 

a. Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a proteção dos rufos, capacidade de esco-
amento e pontos de interferência, de forma a identificar anomalias; 

b. Realizar eventuais correções em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura, azulejos, cerâ-
micas, granitina, granito, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação de juntas); 

c. Realizar eventuais correções nos revestimentos internos e externos, eliminando a existência de
trincas, descolamentos, manchas e infiltrações; 
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d. Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os mesmos mate-
riais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a pintura na mesma cor já exis-
tente; 

e. Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressão, lubrificações de portas e janelas, consertos
ou,  se  necessário,  substituição  de fechaduras,  travas,  dobradiças,  molas  hidráulicas,  cordoalhas,
prendedores, puxadores, trincos, incluindo serviços de plaina; 

f. Realizar pintura de caixas de incêndio, quadros de distribuição elétricos, quadros telefônicos e
molduras de equipamentos de ar condicionado, corrigindo o que for necessário; 

g. Corrigir falhas em calçadas, pátios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, corrimãos,
alambrados, muros e portões; 

h. Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixação dos gradis, regularizando os pontos instáveis;

i. Realizar correções na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem dilatações, que-
bras, trincas, recalques etc.; 

j. Realizar correções em paredes eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, pinturas; 

k. Realizar correções, eliminando infiltrações ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e marqui-
ses, se necessário, proceder à remoção da vedação existente e realizar nova impermeabilização e
proteção mecânica; 

l. Executar revisão geral de janelas, portas, portões, suportes de ar-condicionado de janela, corri-
gindo as falhas encontradas e/ou substituindo partes, quando necessários; 

m.Executar a inspeção geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedações, re-
gulagens nas fixações e remoção de partes enferrujadas, se necessário; 

n. Realizar a limpeza das calhas pluviais, substituição de telhas, chapins, rufos; 

o. Efetuar a limpeza geral de telhados, marquises, lajes, sistemas de condução e escoamento de
águas pluviais;

p. Executar serviços de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, reaperto de
parafusos, instalação e/ou substituição de peças como puxadores e fechaduras, com vistas a corrigir/
reparar portas, janelas e montagens de móveis em geral; 

q. Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisórias (com ou sem vidro); 

r. Realizar instalação de extintores de incêndio, telas de proteção, quadros, murais, acessórios de
banheiro e copa, suportes etc.
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1.1.1 Serviços  de  TELEFONIA  E  REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO a  serem
prestados sempre que solicitado: 

1.1.1.1. Os  serviços  de  manutenção  em  telefonia  e  cabeamento  estruturado  compreendem  a
instalação e transferência de ramais, lançamento de cabos, instalação e substituição de peças, blocos
de ligação, dispositivos de proteção, conectorização de pontos, montagem de patch-panels e demais
componentes da rede interna dos imóveis relacionados no ANEXO I; 

a. Realizar identificação dos circuitos lógicos e das linhas telefônicas, comutação de pontos lógicos
de dados para voz e vice-versa; 

b. Organizar fiação, limpar os distribuidores gerais e realizar confecção e ligação de extensões tele-
fônicas; 

c. Realizar reparos para solucionar falhas como: linha muda, ruídos, interferências, mau contato,
intermitências e outras falhas que comprometam a boa comunicação; 

d. Instalar e/ou remanejar pontos telefônicos e de rede lógica de dados; 

e. Substituir cabeamento, tomadas telefônicas e conectores defeituosos; 

f. Instalação física do link de dados entre o DG telefônico e o modem; 

g. Efetuar a rede interna de telefonia a partir do DG telefônico quando instaladas novas linhas tele-
fônicas.

1.1.1 Serviços  em SISTEMAS  DE AR CONDICIONADO a  serem prestados  sempre  que
solicitados pela Contratante: 

1.1.1.1. Os serviços em sistemas de ar condicionado consistem em promover as intervenções civis,
hidráulicas  e  elétricas  necessárias  para  a  instalação  e  mudança  de  local  de  aparelhos  de  ar
condicionado.

1.2. Os serviços  objeto deste  Termo de Referência  deverão ser  executados com a utilização de
técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes,
em  especial,  Normas  da  ABNT,  Especificações  de  Serviços  –  Edificações  –  CEHOP/ORSE;
Normas das concessionárias de serviços públicos; Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as
pertinentes ao fim a que se destina a manutenção; Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado
de Sergipe e normativas referentes a critérios de sustentabilidade ambiental vigente. 

1.3. Na execução das manutenções prediais, a definição do preço global dos serviços, dar-se-á por
meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos
descritos na tabela ORSE; 

1.3.1 O levantamento dos preços deverá ser feito, considerando, prioritariamente, a base do Sistema
de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE.
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1.4. Nos casos em que a Tabela do ORSE não oferecer custos unitários de insumos ou serviços,
deverá ser utilizada outra fonte de informação, nesta ordem de prioridade: 
Tabela de referência, formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública 
federal. Incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de
insumos constantes do ORSE. (como exemplo, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil - SINAPI da Caixa Econômica Federal – CEF). 

1.4.1 Pesquisa de mercado, do local da prestação do serviço (com registro dos estabelecimentos e as
cotações), devendo ser apurada a média entre três cotações e sobre ela aplicar o mesmo desconto
ofertado na licitação, observando o texto contido nos artigos 8º e 9º da Lei Estadual nº 4.189 de 28
de dezembro de 1999.

1.5. Deverão ser  elaborados,  previamente  à  emissão  da  Ordem de Serviços  -  OS,  para  fins  de
avaliação dos custos e prazo de execução dos serviços, os seguintes documentos: 

1.5.1 Memorial descritivo contendo as informações referente ao serviço a ser realizado (contendo
no mínimo: objetivo, descrição dos serviços, valor dos serviços, prazo de execução)

1.5.2 Planilha de orçamento com fonte de custos baseada no ORSE;

1.5.3 Planilha com as composições analíticas de fontes não - ORSE, se for o caso; 

1.5.4 Cronograma físico-financeiro quando o tempo de execução do serviço se estender por período
superior a 15 dias.

1.6. O prazo máximo para a apresentação dos documentos do item 4.6 à CONTRATANTE será de
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação de orçamento por parte da fiscalização. As
solicitações de orçamento ocorrerão preferencialmente via correio eletrônico.

1.7. Toda  e  qualquer  fonte  de  dados  ou  sistema  a  ser  utilizado  para  a  execução  do  serviço
contratado deverá ser submetido à aprovação prévia da fiscalização. Essa exigência, vale também,
para  os  casos  em que,  excepcionalmente,  as  composições  constantes  na planilha,  não possuam
referência  em bases  de  dados  oficiais.  Nesses  casos,  deverá  ser  submetida  à  fiscalização  uma
listagem (pesquisa de mercado), com o mínimo de três cotações de preços de empresas do mercado
local, sendo que, deverá ser considerado o valor da média aritmética.

1.7.1 Deverá ser confeccionada planilha de fonte dos dados das precificações, na qual deverá ser
informada, por item, de modo a ser verificada com clareza, a origem de cada composição. Caso,
alguma  das  composições  não  pertença  ao  sistema  ORSE,  estas  deverão  ser  apresentadas
analiticamente, de forma a atender ao disposto no § 2º do inciso II do Art. 7 da Lei nº 8.666/93; 

1.7.2 Todos  os  documentos  deverão  ser  entregues,  em  uma  única  via  impressa,  devidamente
assinada por profissional habilitado e em meio digital, em formato compatível com softwares livres
e no formato original do programa em que for gerado o arquivo.
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2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1. Prestação de serviços contínuos de engenharia, voltados à manutenção preventiva e corretiva,
bem como realização de serviços eventuais correlatos, nos sistemas, equipamentos, redes e instala-
ções elétricas, telefônicas, hidrossanitárias, de prevenção e combate a incêndios, existentes ou que
venham a ser instalados, bem como reconstituição/adequação das partes civis afetadas, nas instala-
ções prediais da FUNESA, localizadas em Sergipe.

2.2. Os serviços objeto deste Termo de Referência estender-se-ão a novas partes e equipamentos
que venham a ser instalados nos sistemas manutenidos, pela CONTRATADA ou por terceiros, nos
locais descritos no ANEXO I, sem quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE.

3. DEFINIÇÕES E NORMAS TÉCNICAS

3.1. DEFINIÇÕES

3.1.1 Administração pública: a Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de Direito Privado sob
controle do Poder Público e das Fundações por ele instituídas ou mantidas.

3.1.2 Contratada: empresa proponente, vencedora da licitação, com a qual se celebrou contrato.

3.1.3 Serviços  contínuos:  são  serviços  cuja  interrupção  compromete  as  atividades  da
Administração, podendo sua contratação estender-se por mais de um exercício financeiro. 

3.1.4 Serviços eventuais: são serviços executados sob demanda específica da CONTRATANTE, e
que visam ao atendimento de necessidades que extrapolam os planos de manutenção preventiva e
corretiva de natureza continuada.

3.1.5 Termo de referência: peça que descreve a prestação dos serviços, que contém os elementos
técnicos  capazes de propiciar  a avaliação do custo,  pela administração,  com a contratação e os
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o serviço a
ser contratado, além de estabelecer direitos e obrigações, frequências, periodicidade, ferramentas e
equipamentos, insumos, quadro de pessoal, controle e monitoramentos, etc., a serem adotados pela
contratada.

3.1.6 Manutenção: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de
funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações, preservando-
lhes as características e o desempenho.

3.1.7 Manutenção ou conservação preventiva: conjunto de ações ou de operações de manutenção ou
conservação,  executadas  sobre  um  equipamento,  sistema  ou  instalação,  com  programação
antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, objetivando
mantê-lo(s) operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante. dentre
essas  atividades  preventivas,  incluem-se:  ensaios,  testes,  ajustes,  calibrações,  limpeza  geral,
pinturas,  reconstituições  de  partes  com  características  alteradas,  substituições  de  peças  ou
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equipamentos  desgastados,  reorganização  interna  e  externa  de  componentes,  adaptações  de
componentes, entre outras.

3.1.8 Manutenção ou conservação corretiva:  conjunto de ações ou operações de manutenção ou
conservação  desenvolvidas  com  o  objetivo  de  fazer  retornar  às  condições  especificadas,  o
equipamento,  sistema  ou  instalação  após  a  ocorrência  de  defeitos,  falhas  ou  desempenho
insuficiente.

3.1.9 Manutenção preditiva: conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, que indica as
condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste
ou  processo  de  degradação.  trata-se  da  manutenção  que  prediz  o  tempo  de  vida  útil  dos
componentes das máquinas e equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja mais
bem aproveitado.

3.1.10 Rotina de execução de serviços: é o detalhamento das tarefas que deverão ser executadas em
determinados intervalos de tempo, sua ordem de execução, especificações, duração e frequência.

3.1.11 Responsável  técnico:  profissional  pertencente  ao  quadro  técnico  da  empresa,  com  as
qualificações e formação exigidas, que responde por todas as obras e/ou serviços de sua área, a
executar-se ou em execução na vigência de seu contrato com essa empresa.

3.1.12 Engenheiro responsável: profissional pertencente ao quadro técnico da empresa, integrante
da equipe técnica do contrato, que responde pela obra e/ou serviço sob sua responsabilidade, na
vigência de seu contrato com empresa. O engenheiro será o responsável técnico pela execução e
coordenação da manutenção predial e serviços eventuais.

3.1.13 Fiscal ou gestor do contrato: é o representante da administração, especialmente designado,
na forma dos arts. 67 e 73 da lei n.º 8.666/93 e do decreto n.º 2.271/97, para acompanhar e fiscalizar
a execução contratual.

3.1.14 Equipamentos, instrumentos e ferramentas:  são os utilizados na manutenção preventiva e
corretiva, tais como: amperímetro, voltímetro, multiteste analógico e mala de ferramentas para os
profissionais contendo ferramentas básicas e específicas de cada categoria.

3.1.15 Unidade  de  serviço  ou  unidade  de  serviço  de  manutenção:  é  o  parâmetro  de  medição
adotado pela administração para possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição dos resultados.

3.1.16 Ordem  de  serviço:  é  o  documento  utilizado  pela  contratante  para  a  solicitação,
acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços,
que  deverá  estabelecer  quantidades  estimadas,  prazos  e  custos  da  atividade  a  ser  executada,  e
possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado.

3.1.17 Instalações elétricas: compreendem sistemas de redes elétricas, grupos geradores, sistemas
de proteção contra descargas atmosféricas e redes de aterramento.

3.1.18 Instalações de rede lógica: compreendem os sistemas de redes de comunicação de dados e
voz para informática e cabeamento ótico.
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3.1.19 Instalações  civis:  compreendem  estrutura,  alvenarias,  pisos  internos  e  externos,
revestimentos de parede e piso, esquadrias, vidraria, espelhos, forros, gesso, marcenaria, serralheria,
soldagem, pintura e impermeabilização.

3.1.20 Instalações hidrossanitárias: compreendem sistemas de redes de água fria, quente e pluvial,
redes  de  esgoto,  louças  e  metais  das  chamadas  áreas  molhadas  (sanitários,  copas  e  cozinhas),
bombas de água e esgoto e reservatórios de água.

3.1.21 Material  de consumo ou reposição:  são  os  materiais  de consumo,  peças  de reposição  e
insumos necessários para a atividade de manutenção predial a serem utilizados pela mão de obra de
execução dos serviços contínuos, que por defeito, quebra, fadiga ou por fim da vida útil necessitam
ser  substituídos  nos  equipamentos  e  sistemas,  e  cujas  quantidades  e  custos  serão  medidos
mensalmente, conforme efetivamente utilizados.

3.1.22 Sistema:  conjunto  de  equipamentos,  periféricos,  acessórios,  elementos,  materiais  ou
componentes,  ligados  fisicamente  ou  não,  os  quais,  utilizando  seu  desempenho  individual,
contribuem para uma mesma função.

3.1.23 Sistema de  prevenção  e  combate  a  incêndio:  compreende  o  sistema  de  proteção  contra
descargas  atmosféricas,  o  sistema  de  rede  de  hidrantes  e  extintores  portáteis,  o  sistema  de
pressurização  de  escada  de  emergência,  o  sistema  de  iluminação  de  emergência,  o  sistema  de
sinalização de segurança e emergência, o sistema eletrônico de detecção de fumaça e alarme contra
incêndios e demais itens correlatos.

3.1.24 Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE): sistema desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe - CEHOP há mais de dez anos, para atender à
determinação contida nos artigos 8º e 9º da Lei Estadual nº 4.189 de 28.12.1999 que criou o Sistema
Estadual de Registro de Preços para Obras e Serviços de Engenharia. 

3.1.25 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI): calculado
mensalmente  pelo  IBGE através  de  convênio  com a  Caixa  Econômica  Federal  que  tem como
objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência
nacional,  visando a  elaboração  e  avaliação  de  orçamentos,  como também acompanhamento  de
custos. 

3.1.26 Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): são os exigidos pelos órgãos governamentais
de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais  como: capacetes,  botas,
luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares e capas plásticas. 

Entenda-se  como  unidades  qualquer  edificação,  própria  (Estado)  ou  de  terceiros  (imóveis
alugados), onde são realizadas as atividades administrativas ligadas a FUNESA conforme ANEXO
I deste Termo.

3.2. NORMAS TÉCNICAS
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3.2.1 Os materiais empregados e os serviços executados, contínuos ou eventuais, deverão obedecer
a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, mais es-
pecificamente às seguintes normas e legislação:

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

 Decreto nº 9.507/2018;

 IN CGU/MPDG nº 1/2016;

 IN MPDG nº 5/2017;

 À IN N.º 01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 – que dispõe sobre critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Públi-
ca Federal direta, autárquica e fundacional.

 À Lei N.º 12.187, de 29 de dezembro de 2009 – que institui a Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima – PNMC.

 À Lei N.º 10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Política Nacional de Con-
servação e Uso Racional de Energia.

 À Portaria n.º 23, de 12 de fevereiro de 2015, que Estabelece boas práticas de gestão e uso
de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal di-
reta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e
serviços.

 Às normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas regulamentações.

 Aos regulamentos das empresas concessionárias.

 Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e
armazenagem dos produtos.

 Portaria GM/MS n.º 3.523/98 – Procedimentos relacionados a ambientes climatizados e qua-
lidade do ar interior.

 NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego - Segurança em Instalações e Serviços em Ele-
tricidade.

 NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego - Condições e meio ambiente de trabalho na
indústria da construção.

 NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego – Trabalho em Altura.
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 Resolução n.º 176, de 24 de outubro de 2000 e atualizações – ANVISA – Padrões referenci-
ais de qualidade do ar interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e
coletivo.

 Norma EIA/TIA/ANSI 569-A - Infraestrutura, encaminhamento para Telecomunicações e
Espaços.

 Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.1 - Cabeamento de Prédios Comerciais.

 Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.2 - Padrões mínimos de performance dos componentes de ca-
beamento.

 Norma EIA/TIA/ANSI 606 - Identificação e Administração do Cabeamento e da Instalação.

 Legislação aplicada a Sitemas de combate a incêndio e pânico, como a Lei Nº 12.929/2013
regulamentada pelo Decreto Nº 16.302/2015, que dispõe sobre a Segurança contra Incêndio
das edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. Além disso, instruções técnicas aplicá-
veis à área, como a IT 03/2016 – Terminologia Contra Segurança de Incêndio, IT 04/2016 –
Símbolos Gráficos, IT 18/2016 – Sistema de Iluminação de Emergência, IT 19/2016 – Siste-
ma de Detecção e Alarme de Incêndio, IT 20/2017 – Sinalização de Emergência, IT 43/2016
– Adaptação às Normas de Segurança contra Incêndio – edificações existentes.

1.1.1 Os materiais empregados e os serviços executados, contínuos ou eventuais, também deverão
obedecer a todas as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ati-
nentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas. E, às normas internacionais
consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas
já citadas.

2. EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter nas dependências da CONTRATANTE,
toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços contínuos objeto deste Termo de Refe-
rência, observadas todas as normas trabalhistas aplicáveis.

2.2.  A equipe de serviço será composta por profissionais qualificados e especializados, cuja fun-
ção será executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou
emergenciais.

2.3. A formação e atribuições dos profissionais, bem como quantitativos mínimos exigidos para
a equipe técnica permanente de execução dos serviços contínuos, encontram-se descritos no ANE-
XO III.
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2.4. A distribuição dos profissionais nas diferentes instalações da CONTRATANTE, descritas no
ANEXO III deste Termo de Referência, deverá ser avaliada e aprovada pela Fiscalização do con-
trato.

2.5. A equipe deverá ser coordenada por um Encarregado-Geral, o qual ficará sob a orientação do
Técnico em Planejamento e do Engenheiro Responsável, devidamente habilitado.

2.6. O Engenheiro Responsável não faz parte da mão de obra de serviços contínuos e será o respon-
sável técnico pela execução e coordenação dos serviços de manutenção predial e serviços eventuais.
O mesmo será remunerado mensalmente através de medição de serviço de coordenação de atividade
de manutenção predial. A seguir as principais atribuições e responsabilidades deste profissional du-
rante a execução do contrato:

2.6.1 Coordenar, planejar e supervisionar as atividades de manutenção predial, a equipe de mão de
obra de serviços contínuos e o desenvolvimento dos serviços técnicos, com apoio do Técnico em
Planejamento residente;

2.6.2 Manter permanente contato com a fiscalização do CONTRATANTE, visando otimização de
metas e objetivos;

2.6.3 Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a manutenção, estudando os proje-
tos e examinando as características do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho;

2.6.4 Elaborar especificações de serviços de manutenção predial e serviços de engenharia, indi-
cando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra necessária e efetuar estimativas
de custos para apreciação e aprovação do CONTRATANTE;

2.6.5 Realizar  visitas  técnicas  rotineiras,  com carga horária estabelecida nos locais listados no
ANEXO II e distribuída ao longo do mês. E visitas técnicas extraordinárias, sempre que solicitados
pela Fiscalização;

2.6.6 Dirigir a manutenção predial e a realização de serviços eventuais, acompanhando e orientan-
do as operações à medida que avançam os serviços, para assegurar o cumprimento dos cronogramas
e dos padrões de qualidade e segurança recomendados, supervisionado pela Fiscalização do contra-
to;

2.6.7 Desenvolver estudos visando à economia de eletricidade, orientando os serviços de manu-
tenção em busca de maior eficiência energética;

2.6.8 Elaborar e garantir que sejam mantidos atualizados, e em conformidade com a NR10, duran-
te a vigência do contrato, os esquemas unifilares das instalações elétricas dos edifícios com as espe-
cificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção;

2.6.9 Garantir o cumprimento da NORMA REGULAMENTADORA Nº 10 - SEGURANÇA EM
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE por todos os funcionários da CONTRATA-
DA, durante a execução de todos os serviços por ela disciplinados que fazem parte do contrato;
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2.6.10 Elaborar orçamentos e medições mensais dos serviços de manutenção predial executados,
com auxílio dos Encarregado Geral e Técnico em Planejamento;

2.6.11 Elaborar e assinar boletim de medição mensal da execução dos serviços contínuos e, quando
houver, serviços eventuais;

2.6.12 Elaborar orçamentos de manutenção predial de acordo com ORSE, entre outras estabeleci-
das neste termo de referência;

2.6.13 Gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos com vistas a promover qualidade
na execução do objeto deste contrato;

2.6.14 Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e administrativas;

2.6.15 Elaborar relatórios, comunicados, laudos e outros documentos;

2.6.16 Receber documentos e instruções da FISCALIZAÇÃO e repassá-las à equipe de manuten-
ção da CONTRATADA;

2.6.17 Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para a
equipe de manutenção na execução do objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, le-
gais e administrativas vigentes.

2.7. As escalas de trabalho serão estabelecidas pela CONTRATADA, e analisadas e aprovadas
pela Fiscalização, devendo ser distribuídas dentro do período das 8h (oito horas) às 18h (dezoito
horas), em dois turnos, de segunda a sexta-feira, devendo a jornada de trabalho respeitar o inter-
valo de, no mínimo, 1h (uma hora) para o almoço. Em situações excepcionais, a Administração da
FUNESA poderá alterar os horários de prestação dos serviços, sem que ocorra aumento de pessoal
para ocupar os postos de serviço e dentro dos limites estabelecidos em Lei. Quando houver funcio-
namento dos postos de serviços fora do horário normal ou em dias não úteis, os profissionais con-
tratados somente terão acesso às Unidades mediante autorização expressa Coordenação de Logísti-
ca, Infraestrutura e TI, onde deverá constar o local e o horário do serviço. Neste caso, o horário de
entrada e saída da equipe de profissionais será informada pela FISCALIZAÇÃO ao plantão de se-
gurança das Unidades.

2.8. Os profissionais necessários à realização dos serviços, e aqui se incluem os eventuais e emer-
genciais, deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, na medida das solicitações feitas.

3. INÍCIO  DA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS,  DA  REQUISIÇÃO,  DA
DISPONIBILIZAÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS

3.1. A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciada em, no máxi-
mo, 48 (quarenta e oito) horas, contados da assinatura do Contrato, devendo a CONTRATA-
DA, nesse prazo, alocar a mão de obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela
CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite
de assumir os serviços contratados.
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3.2. A cada solicitação da CONTRATANTE para substituição de profissionais, a CONTRATA-
DA terá prazo fixado pela fiscalização de no máximo até 05 (dias) úteis para atendê-la.

3.2.1 Os profissionais indicados para efeito de substituição – inclusive para o cargo de Engenheiro
Responsável - deverão atender estritamente as exigências deste Termo de Referência e seus anexos,
quanto à formação, experiência e capacidade técnica.

3.2.2 O preenchimento das vagas afetas às categorias profissionais deverá observar as condições
constantes no ANEXO III.

3.2.3 O profissional será alocado pela CONTRATADA e dar-se-á início à contagem do tempo de
disponibilidade do profissional, para fins de prestação dos serviços contínuos e de faturamento.

3.3. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA assegurar a prestação dos serviços durante
os horários definidos pela CONTRATANTE.

3.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, eventualmente, não solicitar a substituição do pro-
fissional (cobertura) e, nessa hipótese, as horas referentes ao posto vago serão deduzidas da fatura.

3.5. Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que porventura
se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela CONTRATANTE, obrigando-
se a CONTRATADA a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

3.6. A escolaridade, a formação e a experiência mínima de cada profissional, exigidas no ANE-
XO III, deverão ser comprovadas pela CONTRATADA, mediante a apresentação e diploma e/ou
certificado emitido por instituição legalmente reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC.

4. PREPOSTO DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um Preposto,
com fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo mediante
declaração específica, na qual constarão todos os dados necessários, tais como nome completo, nú-
meros de identidade e do CPF, endereço e telefones residencial e de celular, além dos dados relacio-
nados à sua qualificação profissional, entre outros.

4.1.1 O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços
prestados.

4.1.2 A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Admi-
nistração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho.

4.2. Na designação do Preposto  é vedada a indicação dos próprios funcionários  (responsáveis
pela prestação dos serviços junto à CONTRATANTE),  à exceção do Engenheiro Responsável,
que poderá acumular tal função.

4.3. O  Preposto  designado  não  necessitará  permanecer  em  tempo  integral  à  disposição  da
CONTRATANTE, exceto na hipótese de o Engenheiro responsável acumular tal função.
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4.4. A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando
imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento
das normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as provi-
dências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços
contratados.

4.5. São atribuições do Preposto, dentre outras:

4.5.1 Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da
CONTRATANTE, com o auxílio do Técnico de Planejamento e do Encarregado-Geral;

4.5.2 Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da CON-
TRATANTE colocados à disposição dos empregados da CONTRATADA;

4.5.3 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das auto-
ridades da CONTRATANTE e da Fiscalização do contrato;

4.5.4 Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE
e/ou pela Fiscalização do contrato,  inerentes à execução e às obrigações contratuais,  em tempo
hábil, conforme estabelecido nos itens 17.43 e 17.75.

4.5.5 Reportar-se a Fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução
dos serviços e das demais obrigações contratuais;

4.5.6 Relatar a Fiscalização do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer irre-
gularidade observada;

4.5.7 Garantir que os funcionários se reportem sempre à CONTRATADA, primeiramente, e não
aos servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de problemas relaciona-
dos à execução contratual;

4.5.8 Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar
necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;

4.5.9 Encaminhar ao Fiscal do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem
como toda a documentação complementar exigida neste Termo de Referência;

4.5.10 Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados,
ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que solicitado;

4.5.11 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respon-
dendo perante a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.

5. AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

5.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de re-
cursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumi-
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dos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

5.2. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pau-
tam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA:

5.2.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes.

5.2.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

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

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

5.2.5 Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reato-
res, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte,
da forma ecologicamente correta.

5.2.6 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos
e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

5.2.7 Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia
e água.

5.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de
relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a
substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados
do ponto de vista dos impactos ambientais.

5.4. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de racionaliza-
ção de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos de capaci-
tação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE.

5.5. A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substitu-
ídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de reapro-
veitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE.

5.6. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo
lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para
posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes.

5.7. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente po-
luidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composições,
chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam
ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias.
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5.7.1 Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e os frascos de aerossóis
em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipien-
tes adequados para destinação específica.

5.7.2 Atender, no que couber, às disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída
pela LEI n. 12.305, de 02/08/2010, regulamentada pelo DECRETO n. 7.404, de 23/12/2010.

5.8. A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedi-
mentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria contínua da eficiência energética e hidráuli-
ca da edificação e de seus equipamentos.

5.9. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, periodicamente e sempre que de-
mandada, dados acerca do desempenho elétrico e hidráulico da edificação e de seus equipamentos,
bem como informação a respeito das medidas adotadas para o incremento da eficiência dos mes-
mos.

5.10. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e re-
gulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversida-
des ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.

5.11. A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de
pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade,
respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUÇÃO

6.1. Critério de julgamento das propostas: MENOR PREÇO GLOBAL.

7. PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DA PROPOSTA DE PRE-
ÇOS E ACEITABILIDADE DE PREÇOS

Tendo em vista as peculiaridades da contratação ora proposta, faz-se essencial os seguintes esclare-
cimentos:

7.1. A Proposta deverá ser elaborada conforme modelo de Proposta de Preços (ANEXO IX) e pla-
nilhas complementares (ANEXO IV) do presente Edital.

7.1.1 O valor referente aos serviços eventuais e os materiais (para os serviços eventuais e contí-
nuos), no montante de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), apesar de integrar a pro-
posta da licitante (item 07 do Anexo IX) não deve ser objeto de disputa no certame, por ser um va-
lor fixo que constará do contrato e será executado conforme as regras do Termo de Referência. Os
valores máximos dos postos de serviços (serviços continuados de manutenção predial preventiva e
corretiva) estão previstos no ANEXO V.
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7.1.2 A FUNESA não está obrigada a realizar a contratação desses serviços e materiais tendo em
vista tratar-se de demanda eventual, que pode ou não ser solicitada.

7.2. A proposta de preços, sob pena de desclassificação, deverá estar acompanhada dos se-
guintes documentos:

7.2.1 A Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços da Mão de Obra para execução
dos Serviços Contínuos (Postos de serviços) conforme ANEXO IV.

7.2.2 Planilha de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI para in-
sumos, conforme ANEXO VI;

7.2.3 Orçamento Estimado, conforme ANEXO V.

Para a formulação da proposta de preços da Mão de Obra para execução dos Serviços Contínuos
(Postos de serviços), as licitantes devem observar o disposto abaixo:

7.3. O modelo de Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços da Mão de Obra
para execução dos Serviços Contínuos (Postos de serviços) está apresentado no ANEXO IV deste
Termo de Referência.

7.4. As licitantes deverão preencher a Planilha EM ARQUIVO EXCEL, PARA CADA PRO-
FISSIONAL, fazendo constar as memórias de cálculo detalhadas, discriminando a metodologia
e fórmulas adotadas  para a obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais
componentes de composição de custos e formação de preços dos postos  de serviço, a fim de facili-
tar a análise por parte da área técnica.

7.5. As Planilhas de Custos e Formação de Preços da Mão de Obra para execução dos Serviços
Contínuos (Postos de serviços) servirão para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no
curso da execução do contrato e deverá ser utilizada como base em eventuais repactuações ou revi-
sões de preços.

7.5.1 No preenchimento da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, a LICITAN-
TE deverá observar as orientações/informações, referentes aos Acordos, Dissídios ou Conven-
ções Coletivas de Trabalho locais das categorias,  e demais valores e percentuais utilizados
como parâmetro pela CONTRATANTE. Essas e outras orientações/informações estão dispos-
tas nos subitens seguintes e no item 13 deste Termo de Referência.

7.5.2 A inobservância das orientações/informações citadas neste e nos subitens seguintes,  quanto
ao correto preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços resultará na desclassifi-
cação da proposta. 

7.6. A área técnica da CONTRATANTE poderá realizar diligências junto à LICITANTE clas-
sificada em primeiro lugar, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais infor-
mados na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da inclu-
são de informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas apli-
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cáveis à empresa (não comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da pro-
posta.

7.6.1 A inobservância do prazo fixado pela CONTRATANTE para a entrega das respostas e/
ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documen-
tos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta.

7.6.2 Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas,
durante a análise da aceitação da proposta, a CONTRATANTE poderá determinar à LICITANTE
vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir
corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço pro-
posto.

7.7. A LICITANTE deverá preencher a Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços
da Mão de Obra dos serviços contínuos, observando os custos efetivos e as demais adaptações espe-
cíficas para cada categoria/profissional.

7.7.1 A LICITANTE deverá encaminhar as Planilhas de Composição de Custos e Formação de
Preços, cujo preenchimento deverá observar as respectivas categorias, as quantidades de postos e as
Convenções Coletivas respectivas.

7.7.2 A LICITANTE deverá encaminhar, junto com as planilhas, uma cópia dos Acordos, dos
Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, afetas à cada categorias.

7.7.3 No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, traba-
lhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e
lucros e demais insumos necessários à sua composição.

7.7.4 Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas Conven-
ções Coletivas de Trabalho  celebradas pelos Sindicatos das respectivas categorias, e  indicadas
nas propostas de preços.

7.7.5 O  vale-transporte  deverá ser concedido pela  LICITANTE vencedora aos empregados  de
acordo com o Decreto n.º 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada funcioná-
rio, observadas as demais disposições insertas nas Convenções Coletivas de Trabalho indicadas
nas propostas de preços.

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

7.8.1 O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variá-
veis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale-
transporte.
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7.8.2 Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos que favoreça a LICITANTE vencedora, este será revertido como lucro durante a
vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação contratu-
al.

7.9. O tipo de assistência médica, odontológica, cesta básica, entre outras, ofertado aos profis-
sionais será aquele previsto em leis, normativos ou nas Convenções Coletivas de Trabalho indi-
cadas nas propostas de preços, devendo tais despesas serem inseridos como parte dos custos da
prestação dos serviços.

7.10. Na hipótese em que a lei, o normativo ou as Convenções Coletivas de Trabalho indicadas
nas propostas de preços, forem silentes a respeito dos benefícios aqui tratados, ou mesmo nos
casos em que inexistir lei ou norma específica, e havendo inserção na proposta de valor referente
ao vale alimentação, assistência médica e odontológica e outros, a LICITANTE deverá apresen-
tar os documentos comprobatórios e a memória de cálculo que serviram de base para a defini-
ção desses valores em sua planilha.

7.10.1 A não apresentação dos documentos comprobatórios citados neste subitem  resultará na
desclassificação da proposta.

7.10.2 Não há previsão de horas extras, a título de prestação de serviços contínuos,  para
quaisquer das categorias previstas neste Termo de Referência.

7.11. As propostas deverão conter indicação dos Sindicatos, Acordos e Convenções Coletivas de
Trabalhos  que  regem cada categoria profissional  que executará os serviços e a respectiva data
base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, segundo disposto na IN
MPDG nº 05/2017.

7.12. Deverão ser observados, quando do preenchimento da Planilha de Composição de Custos e
Formação de Preços para execução dos serviços contínuos (Postos de serviços), os valores, percen-
tuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles estabe-
lecidos na  legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais  (tais como INSS,
SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Traba-
lho/RAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).

7.12.1 As empresas deverão observar as disposições do  Decreto n.º 6.957/2009 e outras que
porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta, devendo apli-
car o Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministério da Pre-
vidência Social.

7.12.2 A LICITANTE deverá preencher o item “Riscos Ambientais do Trabalho - RAT” da
Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços considerando o valor de seu FAP, a ser
comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante apresentação da
GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.
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7.12.3 Considerando-se jurisprudência do TCU (Acórdão n.º 288/2014 – Plenário), fica vedada
a inclusão do item “Reserva Técnica” na Planilha de Custos e de Formação de Preços, já que não
existem eventos que motivariam a aceitação desse tipo de custo. A inserção de custos dessa nature-
za acarretará a necessidade de retificação da proposta, solicitada mediante diligência, sendo que o
não atendimento da mesma acarretará a desclassificação da proposta.

7.12.4 Conforme Súmula n.º 254 do TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica –  IRPJ  e a
Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE,
pois são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.

7.12.5 O montante de que trata o aviso prévio trabalhado da remuneração mensal, deverá ser in-
tegralmente depositado durante a primeira vigência do contrato.

7.12.6 Os custos  referentes  ao item “Treinamento/Capacitação/Reciclagem”,  considerando o
entendimento esposado pelo TCU, ratificado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, deve-
rão estar contemplados no item “Custos Indiretos, Tributos e Lucro”, da Planilha de Composi-
ção de Custos e Formação de Preços de Mão de Obra.

7.13. Na formulação de sua proposta, a LICITANTE deverá observar ainda o regime de tributa-
ção ao qual está submetida, no tocante à correta aplicação das alíquotas de ISS, PIS e COFINS so-
bre seu faturamento, conforme previsto nas Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU n.º
2.647/2009 - Plenário), e, se for o caso, se há incidência da Lei n.º 12.546/2011 e alterações, em
face da opção pelo Regime da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).

7.13.1 Considerando a não inclusão da Engenharia entre as atividades listadas no art. 7º Lei
n.º 12.546/2011, a eventual aplicação da norma, mais especificamente a regra prevista no § 1º, do
art. 9º, observada a disposição do § 5º do mesmo artigo, deverá ser avaliada pela LICITANTE,
que fará refletir os respectivos registros dos percentuais na Planilha de Composição de Custos e
Formação de Preços. 

7.13.2 A LICITANTE deverá  comprovar, por meio de documentação hábil  (DCTF, GFIP,
EFD etc), a opção aos regimes acima elencados, a fim de que se possa certificar que as alíquo-
tas do PIS e da COFINS e da Contribuição Social consignadas na planilha conferem com sua
opção tributária.

7.13.3 Para as  empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa  de  PIS  e de
COFINS não será admitida, a cotação do percentual integral  das alíquotas  relativas  a PIS
(1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o
desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pa-
gos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente recolhido, em rela-
ção ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições.

7.13.4 As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS
devem cotar os percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos
12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, apurada com base nos dados da Escritu-
ração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribui-
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ções), cujos respectivos registros deverão ser remetidos juntamente com a proposta e as plani-
lhas.

7.13.5 Caso a LICITANTE tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não cumulativa
em apenas alguns meses do período que deve ser considerado para o cálculo do percentual mé-
dio efetivo  (12 meses anteriores à data da proposta), poderá apresentar o cálculo  considerando
apenas os meses em que houve recolhimento.

Além do estabelecido no item 12.1 ao 12.13, a Aceitabilidade da proposta de preços seguirá o dis-
posto abaixo:

7.14. A Administração examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade dos
preços ofertados com o valor estimado para a contratação e à conformidade da proposta com as es-
pecificações técnicas do objeto e com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

7.14.1 A Administração poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
FUNESA (Coordenação de Logística, Infraestrutura e TI, entre outros).

7.14.2 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, in-
compatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de pro-
priedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

7.15. Serão desclassificadas as propostas:

7.15.1 Que não atendam às exigências deste Termo de Referência;

7.15.2 Com valor global superior ao estimado para a contratação ou com preços manifesta-
mente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mer-
cado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

7.16. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei
n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros,
os seguintes procedimentos:

7.16.1 Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações
em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

7.16.2 Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissí-
dios coletivos de trabalho;

7.16.3 Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Mi-
nistério da Previdência Social;

7.16.4 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

7.16.5 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
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7.16.6 Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração ou com a
iniciativa privada;

7.16.7 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas
de suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.16.8 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

7.16.9 Estudos setoriais;

7.16.10 Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.16.11 Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que a
proponente disponha para a prestação dos serviços;

7.16.12 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

8. DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS PROFISSIONAIS

8.1. Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da União – TCU
(Acórdãos TCU n.º 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010; 1.584/2010;
3.006/2010 e 189/2011, todos do Plenário), bem como a disposição da IN MPDG/SLTI n.º 05/2017
(e alterações), as LICITANTES, quando da elaboração de suas propostas, deverão observar as
seguintes regras, sob pena de desclassificação:

8.1.1 Os salários-base,  bem como os demais benefícios, das categorias profissionais,  não pode-
rão ser inferiores aos estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho dos Sindicatos aos
quais as LICITANTES e os profissionais estejam vinculados.

9. REPACTUAÇÃO  E  REAJUSTE  DE PREÇOS  DOS  PREÇOS  DA MÃO  DE  OBRA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS

9.1.  Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, no que se refere à mão de
obra dos Serviços Contínuos, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

9.2. O interregno mínimo de 1 ano para a primeira repactuação será contado a partir da data
do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento
aquela do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação
da proposta.

9.3. Nas repactuações da mão de obra contínua, subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

9.3.1 Quando a contratação  envolver mais de uma categoria profissional, com data-base dife-
renciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou con-
venções coletivas das categorias.
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9.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de de-
monstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e
formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo, ou ainda planilha ORSE, que
fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

9.5. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta ini-
cial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa,
acordo coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do documento le-
gal que lhe deu ensejo.

9.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para fins de comprovação da variação de cus-
tos alegada pela CONTRATADA.

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para atendimento à qualificação técnica, comprovação de vínculo contratual, na data da abertura
das propostas,  profissional de nível superior (Engenheiro civil), detentor de atestado(s) de res-
ponsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram execu-
tados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s)
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o profissional (Responsável técnico), executado para
órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços relativos a execução de construção, re-
forma ou manutenção predial  em  edificações com áreas construídas iguais ou superiores a
6.000,00 m² (seis mil metros quadrados) com expressa comprovação dos itens de maior relevância
nas seguintes parcelas:

10.1.1 Construção, reforma ou Operação e manutenção de instalações hidrossanitárias prediais –
Engenheiro Civil:

 45 m3 de concreto;

 800 m2 divisória divilux;

 400 m2 Gesso acartonado;

 135 un Porta em madeira;

 6.000 m2 Revisão em cobertura;

 1.000 m2 Impermeabilização;

 3.000 m2 reboco.

1.1.1 Projeto, Construção, reforma ou Operação e manutenção de sistema de hidrantes, detecção,
alarme e sinalização de incêndio - Engenheiro Civil:

 6.000 m2 projeto de prevenção e combate a incêndio.

1.1.1 Execução de pintura - Engenheiro Civil:
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 6.000 m2 Pintura PVA Látex;

 1.500 m2 Pintura acrílica.

1.1.1 Instalação ou Operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão - En-
genheiro Civil:

 400 pt Revisão em ponto de tomada;

 300 pt Revisão em ponto de luz;

 200 pt Ponto de lógica e telefonia;

 1.900 m2 passeio em piso intertravado;

 4 postes para iluminação pública 4 pétalas e luminária LED 31.500 lumens;

 500 m2 Acervo de projetos de incêndio, estrutural, arquitetônico, hidrossanitario e elétri-
co.

1.1. Será aceito o somatório de CAT´s para comprovação da capacidade técnica, de um mesmo
Responsável Técnico,  desde que as edificações tenham áreas construídas iguais ou superiores a
6.000,00 m².

1.2. A comprovação do vínculo do profissional deverá ser feita por meio de cópias das Carteiras
de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a condição de que pertence ao
quadro da licitante, ou contrato/estatuto social que demonstre a condição de sócio do profissional,
ou por meio de contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida em cartório, sem víncu-
lo trabalhista e regido pela legislação civil comum, ou, ainda, da Declaração de Compromisso de
Contratação Futura do profissional, acompanhada da anuência deste. 

1.3. No caso de Compromisso de Contratação Futura, será exigido,  no ato da assinatura do
Contrato, a comprovação da efetivação do vínculo profissional, bem como o comprovante de re-
gistro e anotação, junto ao CREA/SE, do profissional como Responsável Técnico da empresa. 

1.4. No caso de o profissional não ser registrado ou inscrito no CREA/SE, deverá ser providen-
ciado o respectivo visto deste órgão regional, por ocasião da assinatura do Contrato.

1.5. Fica  proibida a indicação, por  duas ou mais licitantes, do  mesmo Responsável Técnico,
hipótese na qual todas serão inabilitadas.

1.6. O profissional indicado pela CONTRATADA para fins de comprovação de capacitação téc-
nico-profissional  deverá participar efetivamente da supervisão dos serviços objeto da Licita-
ção, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina, em seu art. 30, § 10, a Lei n.º 8.666/93.

1.6.1 A participação do Responsável Técnico dar-se-á conforme disposto no item 7.6.

1.7. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, sendo
vencedora da Licitação, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato, apresentará
à CONTRATANTE uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro e a quita-
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ção, junto ao CREA/SE, das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º
da Lei n.º 6.496/1977), do Responsável Técnico.

2.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1. Emitir Ordem de Serviço para início da execução do contrato;

2.2. Autorizar serviços pertinentes ao conjunto de suas edificações, semelhantes aos descritos no
objeto e de igual nível de complexidade, decorrentes de imprevistos durante a execução do contrato,
mediante orçamento detalhado, previamente submetido e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, desde
que comprovada a necessidade dos serviços.

2.3. Autorizar a realização de serviços eventuais pertinentes ao conjunto de suas edificações, se-
melhantes aos descritos no objeto e de igual nível de complexidade, decorrentes de imprevistos du-
rante a execução do contrato,  mediante Ordem de Serviço específica elaborada pela  CONTRA-
TANTE, com descrição do objeto a ser realizado, planilha orçamentária e indicação do prazo de
execução, desde que comprovada a necessidade dos serviços.

2.4. Promover a alocação inicial dos postos de serviço e devidos ajustes;

2.5. Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis inter-
ferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas, se colocando à
disposição para dirimi-las através de reuniões que devem ser solicitadas pela contratada e agenda-
das previamente, a serem realizadas, pessoalmente, na Coordenação de Logística, Infraestrutura e
TI;

2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas da FUNESA quan-
to ao uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados do CONTRATADO;

2.7. Conferir e aprovar o Boletim de medição e Ordem de Serviço específica executada no mês;

2.8. Autorizar a emissão de Nota Fiscal/Faturamento somente após conferência e aprovação do
Boletim de medição;

2.9. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente de-
signado Fiscal do Contrato;

2.10. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, dentro do prazo estipulado
para tal, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

2.11. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência;

2.12. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por
meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato;

2.13. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução
dos serviços;
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2.14. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que ve-
nham a ser solicitados pela CONTRATADA;

2.15. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidores que formem equipe
de fiscalização especialmente designada, nos termos do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993;

2.16. Rejeitar  os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa
CONTRATADA, exigindo sua correção, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devida-
mente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

2.17. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos ser-
viços e o atendimento das exigências contratuais;

2.18. Exigir o afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que não
mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscali-
zação ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que
lhe forem designadas;

2.19. Comunicar,  por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do serviço;

2.20. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência;

2.21. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições preestabe-
lecidas;

2.22. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhi-
mento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que
julgar necessário, entre eles os previstos na IN MPDG n.º 05/2017 e suas alterações, segundo pre-
visto nos itens 17.74 e 17.75;

2.23. Proceder às vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio de Fiscal do
Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das
falhas eventualmente detectadas;

2.24. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o
contraditório e a ampla defesa;

2.25. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento, comunicando
à Contratada as ocorrências verificadas que demandem correção durante o prazo de garantia dos
serviços. 

2.26. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especifica-
ções técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições e os treinamentos
que se verificarem necessários.
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3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis após a solicitação, os profissionais necessários à realização dos serviços, aptos ao início ime-
diato das atividades no posto para o qual está sendo designado, de acordo com o quantitativo solici-
tado e com a qualificação mínima definida neste Termo de Referência.

3.1.1 Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reci-
clagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho.

3.2. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica. 

3.3. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes
de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-
se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de ter-
ceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser fir-
mado.

3.4. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus em-
pregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em depen-
dência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros.

3.5. Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas neste Termo de Referên-
cia.

3.6. Implementar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos ser-
viços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e
constante, mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependências do CONTRATANTE.

3.7. Alocar os quantitativos necessários para a execução dos serviços.

3.8. Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para representá-
la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrati-
vos relativos ao objeto do contrato.

3.8.1 O Engenheiro Responsável poderá acumular a posição de Preposto da CONTRATATADA.

3.9. Submeter à CONTRATANTE, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos
de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela CONTRATAN-
TE.

3.10. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os mate-
riais, equipamentos e mão de obra necessários.

3.11. Nomear e manter o Técnico em Planejamento e o Encarregado Geral no local onde será
executado o serviço, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingen-
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te alocado e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do serviço, para correção de situa-
ções adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da Fiscalização.

3.12. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes,
paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimen-
tos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA.

3.12.1 Caberá à CONTRATANTE, de acordo com a Ordem de Serviço, o pagamento da reconsti-
tuição das partes afetadas devido a intervenções estritamente necessárias à execução dos serviços –
assim entendido e atestado pela Fiscalização.

3.12.2 Caberá a CONTRATADA o ônus da reconstituição das partes desnecessariamente danifi-
cadas, caracterizando má execução dos serviços.

3.13. Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sempre que exigido pela CON-
TRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atu-
ação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insa-
tisfatórios, salvo nas hipóteses em que houver manifestação da CONTRATANTE concedendo
prazo superior.

3.14. Orientar seus empregados a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente uniformiza-
dos, além de identificados por crachá, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE.

3.15. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente cau-
sem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço,
decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou inde-
nizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, desde que fique comprovada a responsabilidade,
nos termos do Artigo 70, da Lei n.º 8.666/93.

3.16. Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtor-
no para a CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fis-
calização.

3.17. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da
CONTRATANTE.

3.18. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar
os esclarecimentos solicitados.

3.19. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o in-
tento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado.

3.20. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considera-
dos satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.

3.21. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de aci-
dentes no desempenho de cada etapa dos serviços.
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3.22. Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de
salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além
de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes. A inadimplência da CONTRATADA para
com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato.

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

3.24. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à
execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

3.25. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais  e comerciais  resultantes  da adjudicação
deste processo licitatório.

3.26. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços, dando
ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais e à racionali-
zação de energia elétrica no uso dos equipamentos.

3.27. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.

3.28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do Preposto.

3.29. Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as
ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização do Contrato, o
acesso diário e imediato aos dados de controle de frequência.

3.30. Colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, diariamente, o número de funcionários previsto e,
quando for o caso, o quantitativo necessário para cobertura de eventuais faltas, as quais serão moti-
vos de glosa com base nos custos apresentados pela CONTRATADA, na fatura do mês correspon-
dente, caso não haja reposição de pessoal no prazo estipulado pela fiscalização do contrato.

3.31. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não
serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

3.32. Colocar à disposição da CONTRATANTE o quantitativo de equipamentos/ferramentas neces-
sários à perfeita realização dos serviços, que deverão estar em ótimas e permanentes condições de
funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas.

3.33. Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre em per-
feitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações do CON-
TRATANTE e à prestação dos serviços.

3.34. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétri-
ca, sob pena de responsabilidade.
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3.35. Manter, nas dependências da CONTRATANTE, devidamente identificadas, a quantidade e a
espécie dos equipamentos/ferramentas necessários à execução dos serviços objeto do contrato, de-
vendo providenciar e disponibilizar qualquer outro equipamento julgado indispensável para a reali-
zação dos serviços.

3.36.  Substituir os equipamentos/ferramentas em até 48 (quarenta e oito) horas, quando apresenta-
rem defeitos, devendo submeter os novos equipamentos à autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

3.37. Substituir, imediatamente, a pedido da FISCALIZAÇÃO, sem que lhe caiba o direito de re-
clamação ou indenização, os equipamentos/ferramentas que apresentarem rendimentos insatisfató-
rios e de baixa qualidade.

3.38. Usar material e outros produtos químicos necessários, que estejam aprovados pelos órgãos go-
vernamentais competentes, todos de primeira qualidade, com embalagens originais de fábrica ou de
comercialização, que não causem danos a pessoas ou a revestimentos, pisos, instalações elétricas ou
hidráulicas, redes de computação, água e esgoto e às demais instalações do CONTRATANTE.

3.39. Comunicar, previamente, eventual necessidade de substituição de material especificado, com
as devidas justificativas. 

3.40. Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

3.41. Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verifi-
car na execução do serviço.

3.42. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando to-
dos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender pronta-
mente e as solicitações diversas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da co-
municação do Fiscal.

3.43. Fornecer, mensalmente, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatório técnico escrito, assinado
pelo Engenheiro Responsável, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, quando aplicável,
as seguintes informações:

3.43.1 Relatório Fotográfico dos serviços realizados.

3.43.2 Apresentar chamado com descrição das manutenções realizadas e atesto de servidor da uni-
dade demandante dos serviços utilizados ou executados.

3.43.3 Apresentação dos dados, na forma de gráfico e tabelas, das medições realizadas nos siste-
mas e equipamentos da CONTRATANTE, inclusive com a apresentação de gráficos comparativos
com meses anteriores.

3.43.4 Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução
dos serviços.

3.43.5 Apresentação de sugestões para melhor execução dos serviços.
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3.44. Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE,
clientes, visitantes e demais contratados,  podendo a Administração exigir a substituição daquele
cuja conduta seja julgada inconveniente.

3.45. Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina dos empregados e pelo
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes
de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde
pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo cumprimento de todas as demais
obrigações atinentes ao contrato.

3.46. Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os
respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem aloca-
dos na prestação do serviço, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atri-
buições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado na
CONTRATANTE.

3.47. Informar à Fiscalização, também para efeito de controle de acesso às suas dependências, todas
as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, devendo estas ser co-
municadas até a data de início do trabalho num prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.48. Fornecer ao Fiscal do Contrato,  com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, as relações
nominais de licenças, faltas etc, se houver, bem como escala nominal de férias dos empregados,
promovendo as substituições necessárias, nessas hipóteses, de modo a manter o quantitativo de pes-
soal contratado, salvo se houver comunicação oficial, por escrito, ao Preposto da CONTRATA-
DA, no sentido de não haver a necessidade de substituição.

3.48.1 Deduzir o valor da respectiva Nota Fiscal/Fatura, não representando,  qualquer san-
ção à CONTRATADA, na hipótese de a CONTRATANTE manifestar a desnecessidade de substi-
tuição de profissional nas ocorrências citadas acima.

3.49. Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, con-
venção coletiva ou dissídio coletivos da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriun-
dos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado
pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a
CONTRATANTE.

3.50. Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados
seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviço aqui contra-
tado, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e
recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CONTRATANTE.

3.51. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de aciden-
tes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempe-
nho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRA-
TANTE.
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3.52. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da
Lei n.º 8.666/1993.

3.53. Manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos documentos ou materiais manipu-
lados por seus empregados, dedicando especial atenção à sua guarda, quando for o caso.

3.54. Fornecer aos seus empregados, exceto ao engenheiro, desde o início da execução dos servi-
ços, uniformes NOVOS, em quantidades descritas no ANEXO III abaixo, submetendo-os previa-
mente à aprovação do fiscal da CONTRATANTE.

3.55. Fornecer, além do uniforme acima, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os
empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor.

3.56. Prover meio de comunicação de telefonia celular para o Preposto e o Encarregado Ge-
ral, às expensas da CONTRATADA, a fim de viabilizar o contato permanente.

3.57. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclama-
ções se obriga prontamente a atender.

3.58. Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras dis-
posições legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas
precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

3.59. Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos
serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente às insta-
lações da CONTRATANTE, providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

3.60. Arcar com o transporte e deslocamento de todo o pessoal e de todo o material necessário à
execução dos serviços, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas
situações em que se faça necessária a execução dos serviços eventuais.

3.61. Fornecer aos seus funcionários  até o último dia útil do mês que antecede ao mês de sua
competência, os vales transporte e alimentação, de acordo com o horário de trabalho, e qualquer
outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades.

3.62. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido , os salários dos seus em-
pregados utilizados nos serviços contratados,  via depósito bancário na conta dos profissionais,
em agências situadas em Aracaju/SE, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por
parte da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da con-
tratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas.

3.62.1 Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao
pagamento das faturas mensais efetuado pela CONTRATANTE.
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3.62.2 O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstân-
cias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas
regulamentares.

3.63. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem ne-
cessárias nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

3.64. Manter sede, filial ou escritório em Aracaju/SE com capacidade operacional para receber e
solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos dos procedimentos perti-
nentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. A CONTRATADA deverá
comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias corridos da assinatura do Contrato o cumprimento
desta obrigação.

3.65. Cumprir as normas regulamentadoras de segurança do trabalho durante a execução dos servi-
ços.

3.66. Apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos da assinatura do Contrato,
as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART,  devidamente registradas junto
ao CREA.

3.67. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante
a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, apresentan-
do os respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

3.68. Não transferir a terceiros, por qualquer motivo, nem mesmo parcialmente, a execução
dos serviços, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, ressalvados os
casos de prestação de serviços eventuais, os quais serão demandados mediante a emissão de
Ordem de Serviço (OS) específica pela Fiscalização.

3.69. Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados ex-
clusivamente em seu próprio nome.

3.70. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem
a prévia autorização da CONTRATANTE.

3.71. Manter arquivo com toda a documentação relativa à execução dos serviços contratados, inclu-
sive ao cumprimento de suas obrigações salariais, as Carteiras de Trabalho e Previdência Social,
quando solicitadas, deverão ser encaminhadas à CONTRATANTE.

3.72. Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá executar os
serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver
compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo
coletivo de trabalho da categoria envolvida.

3.73. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988:

“XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
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a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de

quatorze anos.”

3.74. Apresentar,  mensalmente,  juntamente com a Nota Fiscal/Fatura,  comprovantes de paga-
mento do vale-alimentação, vale-transporte e salários,  relativos aos empregados alocados na
execução do serviço contratado, bem como comprovante/guia de recolhimento dos tributos in-
cidentes sobre esse serviço, em especial, no tocante ao INSS e ao FGTS.

3.75. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e pre-
videnciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, entre outras julgadas como
necessárias, a documentação a seguir relacionada:

3.75.1 No início e no término da execução contratual, ou em caso de admissão/demissão de
empregados:

3.75.1.1. No primeiro mês da prestação dos serviços:

3.75.1.1.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso.

3.75.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela
contratada;

3.75.1.1.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os servi-
ços;

3.75.1.1.4. Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências da CONTRATANTE
de empregados não inclusos na relação; e

3.75.1.1.5. Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente comunicada à
FISCALIZAÇÃO.

3.75.1.2. Em caso de extinção ou rescisão do contrato, em relação aos empregados que forem
demitidos, ou após a demissão de qualquer empregado durante a execução do contrato, apresentar
cópia da documentação adicional abaixo relacionada:

3.75.1.2.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria.

3.75.1.2.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às resci-
sões contratuais.

3.75.1.2.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado demitido.
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3.75.1.2.4. Exames médicos demissionais dos empregados demitidos.

3.75.2  Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, ou em
outra periodicidade, cópias dos seguintes documentos:

3.75.2.1. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3.75.2.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Mu-
nicipal do domicílio ou sede do contratado;

3.75.2.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

3.75.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

3.75.2.5. Comprovantes de pagamento do vale-alimentação, vale-transporte e salários;

3.75.2.6. Comprovantes/guias de recolhimento da  contribuição previdenciária (INSS)  do em-
pregador e dos empregados;

3.75.2.7. Comprovante do pagamento do 13º salário aos empregados;

3.75.2.8. Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias
aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;

3.75.2.9. Informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços contrata-
dos exigidos pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;

3.75.2.10. Comprovação do cumprimento das demais obrigações contidas na legislação e nas Con-
venções Coletivas, Acordos Coletivos ou Sentenças Normativas em Dissídio Coletivo de trabalho.

3.75.2.11. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

3.75.3 Quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO:

3.75.3.1. Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e Tempo
de Serviço – FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam com-
provar a regularidade previdenciária e fiscal da CONTRATADA;

3.75.3.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador o Órgão ou Unidade contratante;

3.75.3.3. Cópia do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) de qualquer mês da pres-
tação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de depósitos bancários;

3.75.3.4. Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio ali-
mentação etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de traba-
lho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

3.75.3.5. Os comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem previs-
tos em lei;
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3.75.4 A CONTRATADA está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus emprega-
dos para a obtenção de extratos de recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS sem-
pre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

3.76. Estar ciente que, a partir da assinatura do contrato, a CONTRATANTE fica autorizada a reali-
zar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalha-
dores quando houver falha no cumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATA-
DA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

4. SANÇÕES 

4.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar o instrumento contratual, a
sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para
negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades: 

a. impedimento de licitar e contratar com o Estado do Sergipe, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

b. multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada. 

1.1. O  atraso  injustificado  na  prestação  dos  serviços  ou  entrega  dos  materiais  sujeitará  a
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto
em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor
do contrato. 

1.1. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções
à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do
Contrato:

a. advertência escrita; 

b. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c. impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de até 05
(cinco) anos; 

d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Adminis-
tração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
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própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior. 

1.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas conjuntamente com
a prevista na alínea “b”. 

1.2. Caberá  ao  Fiscal  do  Contrato,  designado  pela  CONTRATANTE  propor  a  aplicação  das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição. 

1.3. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses
legais, quando:

a. prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito; 

b. não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante; 

c. descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão. 

1.1. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data
da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

1.2. O  valor  da  multa  poderá  ser  descontado  dos  pagamentos  ou  cobrado  diretamente  da
Contratada, amigável ou judicialmente. 

1.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria
autoridade que aplicou a penalidade.

2. VISTORIA TÉCNICA 

2.1. Considerando as dimensões, a complexidade e as peculiaridades dos locais de prestação dos
serviços a Licitante poderão realizar vistoria técnica, em conformidade com o art. 30, inciso III da
Lei 8.666/93. 

2.2. A empresa prestadora dos serviços poderá fazer a visita técnica no local dos serviços,  ou
atestar conhecer o objeto desta licitação mediante apresentação da Declaração de Ciência de Local
de execução e de equipamentos, em anexo. 

2.3. A empresa prestadora dos serviços poderá marcar a vistoria através de seu responsável na
Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, pelo telefone (79) 3249-5645.
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3. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

3.1. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.  65 da Lei  nº  8.666/93,  com a
apresentação das devidas justificativas. 

3.2. A justificativa referida no item anterior, deverá observar o interesse da administração, em
especial quanto à continuidade e qualidade da prestação dos serviços contratados, devendo ainda,
comprovar a pertinência da alteração em termos de economicidade e eficiência. 

3.3. As eventuais alterações contratuais serão formalizadas mediante Termo Aditivo.

4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A medição dos serviços objeto deste Termo de referência será realizada mensalmente e deverá
ser realizada em notas fiscais separadas, com os devidos tributos. Conforme segue:

4.1.1 Medição referente à Mão-de-obra dos serviços contínuos (Postos de Serviços);

4.1.2 Medição referente aos serviços eventuais executados no mês através de ordem de serviço es-
pecífica, se houver, de acordo com o ORSE, entre outras estabelecidas neste Termo de Referência.

Para os Serviços Eventuais, deverão ser observadas as disposições abaixo:

4.2. Os Serviços Eventuais  somente serão realizados mediante a Ordem de Serviço específica,
emitida pela CONTRATANTE, sempre que houver a necessária demanda, os quais, via de regra,
não serão executados pela equipe permanente de mão-de-obra contínua,  salvo se autorizado
expressamente pela Fiscalização.

4.3. Os  Serviços Eventuais  serão  pagos separadamente  do preço mensal para os serviços de
operação e manutenção preventiva e corretiva Contínuos, e serão previamente orçados pela CON-
TRATADA em conjunto com a Fiscalização do Contrato.

4.4. A planilha de medição dos serviços eventuais deverá ser composta pelos  serviços/insumos
constantes nas tabelas do Sistema De Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE ou nos casos em
que a Tabela do ORSE não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, deverá ser utilizada
outra fonte de informação, acrescidos do BDI.

5. CONTRATO, NOTAS FISCAIS E PAGAMENTO

5.1. A contratada fica obrigada a aceitar,  nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias na contratação do objeto da presente licitação, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor do contrato, ou a alteração de endereço para a execução dos serviços,
desde que mantido o limite de 25% e a permanência no mesmo município.

5.2. As notas  fiscais  devem ser  emitidas  em nome da  Fundação  Estadual  de  Saúde,  CNPJ
10.437.005/0001-30, e entregues no setor de protocolo da FUNESA, situado na Travessa Basílio
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Rocha,  nº  33  –  Getúlio  Vargas – Aracaju/SE,  até  o  primeiro  dia  útil  do mês  subsequente  a
prestação do serviço.

5.2.1 O prazo estipulado no item anterior é necessário visto que a Fundação Estadual de Saúde é
cadastrada como substituto tributário, e por conta disso a retenção do imposto sobre serviços (ISS)
deve ser feita pelo nosso setor contábil.

5.2.2 Mesmo as notas fiscais sendo emitidas no primeiro dia útil do mês subsequente a prestação do
serviço, a competência deve ser a mesma da prestação do serviço.

5.3. A cobrança  referente  aos  serviços  prestados mensalmente  deve  ser  feita  em notas  fiscais
separadas para cada unidade, visto que cada município tem autonomia para definir um índice de
cobrança para o ISS.

6. PRAZO CONTRATUAL

6.1. O instrumento contratual terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo mesmo período com vistas à obtenção de preços e
condições  mais  vantajosas  para  a  Administração,  na forma do art.  57,  II  da  Lei  nº  8.666/93 e
posteriores alterações.

7. SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

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

7.2. É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste contrato, sob pena de resci-
são contratual.

7.3. A subcontratação parcial somente será admitida para os Serviços Eventuais e para a Dispo-
nibilização e Manutenção do Software de Gerenciamento de Manutenção Predial,  mediante
autorização expressa da Fiscalização.

7.3.1 Para a subcontratação parcial deverão ser observadas as condições estabelecidas neste Termo
de Referência e atendidos os seguintes requisitos:

a) informação prévia à Fiscalização dos motivos da subcontratação, da identificação da subcontra-
tada e das razões da escolha; e

b) atendimento pela subcontratada, no que couber, das condições de habilitação e das disposições
do edital e do contrato, mediante a apresentação da documentação pertinente à Fiscalização.
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1.1. A CONTRATADA, independentemente  da  subcontratação  parcial,  permanece  responsável
pela execução do objeto contratado, respondendo pela qualidade e exatidão dos trabalhos subcontra-
tados, sendo, ainda, perante à CONTRATANTE, responsável solidária com a subcontratada junto
aos credores desta, no que se refere aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
e pelas consequências dos atos e fatos a esta imputáveis.

1.2. A Fiscalização, após analisar a solicitação da CONTRATADA referente à subcontratação par-
cial, deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da solicitação,
podendo solicitar outros documentos além dos apresentados, ou os esclarecimentos que julgar ne-
cessários, devendo a CONTRATADA atender à solicitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

2. PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS

2.1. O prazo de garantia técnica para cada serviço constante na Ordem de serviço seguirá o prazo
de garantia recomentado no Anexo D da NBR 15.575-1 (Edificações habitacionais – Desempenho –
Parte 1: Requisitos Gerais), a contar do recebimento definitivo de cada Ordem de Serviço.

2.2. A Contratada é obrigada a reparar os vícios verificados dentro do prazo de garantia dos servi-
ços, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Código
Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2.2.1 A Contratante irá realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços prestados, após seu
recebimento, no máximo a cada doze meses, comunicando à Contratada as ocorrências verificadas
que demandem correção durante o prazo de garantia da obra.

2.2.2 A Contratada será notificada por escrito quando defeitos forem observados durante o prazo de
garantia, e deverá solucionar os problemas adequadamente, cumprindo os prazos constantes das no-
tificações.

2.2.3 Caso os reparos não sejam realizados pela contratada, a Contratante irá ajuizar o devido pro-
cesso judicial.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes
Anexos:

ANEXO I – RELAÇÃO DE LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

ANEXO II – TIPOS DE SERVIÇOS E INSUMOS A SEREM DEMANDADOS

ANEXO III – EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍ-
NUOS.
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ANEXO IV – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS.

ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA (ORSE).

ANEXO VI - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO
E DESPESAS INDIRETAS – BDI (ORSE).

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA.

Aracaju/SE, 13 de agosto de 2020.

Carlos Eduardo Silva Vasconcelos
Coordenador de Logística, Infraestrutura e TI
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ANEXO I – RELAÇÃO DE LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os trabalhos a serem executados serão realizados nos locais previstos conforme tabela abaixo:

ITEM UNIDADE ENDEREÇO CIDADE
ÁREA TOTAL

(m²)

1. SEDE
Travessa Basílio Rocha, nº 33, Bairro
Getúlio Vargas

Aracaju/SE 2.088,07

2. Almoxarifado Central
Rua São Cristóvão, nº 1524, Bairro 
Getúlio Vargas

Aracaju/SE 801,09

3.
Centro de 
Especialidade 
Odontológica – CEO

Avenida José Conrado de Araújo, nº 
760, bairro Rosa Elze

São Cristóvão/SE 500,73

4.
Centro de 
Especialidade 
Odontológica – CEO

Avenida Joaquim Macedo, nº 07, 
Centro

Boquim/SE 364,15

5.
Centro de 
Especialidade 
Odontológica – CEO

Rua B, s/n, 

Conjunto Manoel Dantas
Capela/SE 372,00

6.
Centro de 
Especialidade 
Odontológica – CEO

Av. Desembargador Libório 
Monteiro, s/n - Povoado 
Comandaroba

Laranjeiras/SE 297,23

7.
Centro de 
Especialidade 
Odontológica – CEO

Rua Antônio Francisco de Souza, nº 
31, Centro

N. Srª da Glória/SE 600,00

8.
Centro de 
Especialidade 
Odontológica – CEO

Rua Juvêncio de Brito, s/n, 

Povoado Remanso
Propriá/SE 299,45

9.
Centro de 
Especialidade 
Odontológica – CEO

Rua Itabaianinha, nº 789, 

Santos Dumont
Tobias Barreto/SE 599.94
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ANEXO II – TIPOS DE SERVIÇOS E INSUMOS A SEREM DEMANDADOS 

Os principais tipos de serviços e insumos que serão demandados constam na lista abaixo, podendo
ser  incluídos  outros,  se  necessário,  que  seja  da  mesma  natureza  do  objeto  deste  Termo  de
Referência.

MODALIDADE ITEM SUBITEM
1. ELEMENTOS
ESTRUTURAIS

1.1. FUNDAÇÕES 
1.2. PILARES 
1.3. VIGAS 
1.4. LAJES 
1.5. RAMPAS 
1.6. ESCADAS 
1.7. ELEMENTOS DE APOIO

2. ELEMENTOS
DE COBERTURA

2.1. COBERTURA 2.1.1. Estrutura 
2.1.2. Telhado 
2.1.3. Cobertura de vidro 
2.1.4. Cobertura de policarbonato 
2.1.5. Cobertura metálica 

3. DRENAGEM 3.1. IMPERMEABILIZAÇÃO 
3.2. CALHAS E RUFOS 
3.3. GRADES,  GRELHAS,
CORRENTES,  RALOS E CON-
DUTORES 

4. ELEMENTOS
DE  FECHAMEN-
TO OU VEDAÇÃO

4.1. FECHAMENTO E VEDA-
ÇÃO

4.1.1. Alvenaria 
4.1.2. Divisórias 
4.1.3. Gesso 
4.1.4. Tijolo de vidro 
4.1.5. Tijolo aparente 
4.1.6. Pedras 
4.1.7. Vidro 
4.1.8. Carenagens 

4.2. COMPLEMENTOS 4.2.1. Ferragens 
4.2.2. Grades 
4.2.3. Guarda-corpos 
4.2.4. Acessórios 

5. PISOS 5.1. REVESTIMENTOS 5.1.1. Cerâmicos 
5.1.2. Mármores e granitos 
5.1.3. Cimentado 
5.1.4. Madeira 
5.1.5. Carpetes
5.1.6. Emborrachados 
5.1.7. Fitas antiderrapantes 
5.1.8. Juntas 
5.1.9. Rodapés 
5.1.10. Peitoris 
5.1.11. Soleiras 
5.1.12. Comum 
5.1.13. Porcelanato 
5.1.14. Sinteco 
5.1.15. Pastilha de vidro 
5.1.16. Pedras 
5.1.17. Granilite / Granitina 
5.1.18. Piso Industrial 

5.2. PISOS ELEVADOS 5.2.1. Aço e concreto celular 
5.2.2. PVC reforçado 

5.3. PAVIMENTAÇÃO  EX- 5.3.1. Cerâmico 
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TERNA 5.3.2. Blocos de concreto 
5.3.3. Paralelepípedos 
5.3.4. Concreto 
5.3.5. Pedras 
5.3.6. Piso Industrial 

5.4. FORRO 5.4.1. Forro de gesso 
5.4.2. Forro de fibra mineral 
5.4.3. Forro de Isoterm 
5.4.4. Forro colméia 
5.4.5. Forro metálico 
5.4.6. Forro de madeira 
5.4.7. Forro de PVC 
5.4.8. Alçapões 

6. PINTURA 6.1. INTERNA 6.1.1. Comum 
6.1.2. Segurança 
6.1.3. Decorativa 
6.1.4. Piso 

6.2. EXTERNA 6.2.1. Comum 
6.2.2. Segurança 
6.2.3. Anti-pichação 
6.2.4. Decorativa 
6.2.5. Piso 
6.2.6. Verniz 
6.2.7. Hidro-repelente 
6.2.8. Impermeável 

6.3. ESPECIAI 6.3.1. Tubulações 
6.3.2. Estacionamento 
6.3.3. Esquadrias 
6.3.4. Grades 
6.3.5. Janelas, Portas e Portões 
6.3.6. Puxadores 
6.3.7. Acessórios 

7. ESQUADRIAS
E ACESSÓRIOS 

7.1. ESQUADRIAS 7.1.1. Esquadrias de alumínio 
7.1.2. Esquadrias de ferro 
7.1.3. Esquadrias de madeira 
7.1.4. Janelas 
7.1.5. Portas 

7.2. FERRAGENS E ACESSÓ-
RIOS 

7.2.1. Fechaduras, dobradiças, e ferragens em geral 
7.2.2. Molas de piso 
7.2.3. Molas aéreas 
7.2.4. Puxadores 
7.2.5. Vidros 
7.2.6. Brises 
7.2.7. Grades 
7.2.8. Persianas 
7.2.9. Corrimãos 

8. INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁ-
RIAS

8.1. INSTALAÇÕES  PREDI-
AIS DE ÁGUA FRIA 

8.1.1. Hidrômetro 
8.1.2. Reservatório 
8.1.3. Bombas hidráulicas 
8.1.4. Válvulas e caixas de descargas 
8.1.5. Registros, torneiras e metais sanitários 
8.1.6. Pias e louças em geral 
8.1.7. Acessórios de banheiro para PNE 
8.1.8. Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
8.1.9. Limpeza de caixas e reservatórios

8.2. INSTALAÇÕES  PREDI-
AIS DE ESGOTO SANITÁRIO 

8.2.1. Poço de recalque 
8.2.2. Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
8.2.3. Ralos e aparelhos sanitários 
8.2.4. Fossas sépticas 
8.2.5. Filtro anaeróbico 
8.2.6. Sumidouro 
8.2.7. Vala de infiltração 
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8.2.8. Caixas coletoras e caixas de gordura 
8.2.9. Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
8.2.10. Ventilação 
8.2.11. Limpeza de sistema de esgoto em geral

8.3. INSTALAÇÕES  PREDI-
AIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

8.3.1. Poço de recalque
8.3.2. Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
8.3.3. Ralos e grelhas 
8.3.4. Caixas de inspeção e caixas de areia 
8.3.5. Sarjeta e boca de lobo 

8.4. INSTALAÇÕES DE PRE-
VENÇÃO E  COMBATE A IN-
CÊNDIO 

8.4.1. Extintores 
8.4.2. Hidrantes completos e Sprinklers 
8.4.3. Mangueiras 
8.4.4. Bombas hidráulicas 
8.4.5. Válvulas 
8.4.6. Equipamentos de medição 
8.4.7. Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
8.4.8. Placas de sinalização 

9. GERAL 9.1. SERVIÇOS GERAIS 9.1.1. Furações 
9.1.2. Fixações
9.1.3. Jardinagem
9.1.4. Montagem e desmontagem de mobiliários 
9.1.5. Armários de banheiro 
9.1.6. Armários de copa 
9.1.7. Suportes diversos 
9.1.8. Serralheria e Soldas em geral 
9.1.9. Portões automáticos e cancelas 
9.1.10. Muro e alambrado 
9.1.11. Guarita de vigilância 
9.1.12. Exaustores eólicos 

10.INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

10.1. ENTRADA EM MT E BT 10.1.1. Entradas de energia 
10.1.2. Entradas em MT e BT 
10.1.3. Ramais de entrada 
10.1.4. Transformadores 
10.1.5. Disjuntores de MT e BT 
10.1.6. Chaves seccionadores MT e BT 
10.1.7. Para-raios 
10.1.8. Barramentos e conectores 
10.1.9. Sistema de aterramento
10.1.10.Medição BT e MT 

10.2. QUADROS ELÉTRICOS 10.2.1. Quadros Gerais de Distribuição 
10.2.2. Quadros de Força e Luz 
10.2.3. Quadros de Automação e Controle 
10.2.4. Quadros de Energia Estabilizada 
10.2.5. Identificação e proteção de quadros 
10.2.6. Identificação de circuitos e rede 

10.3. SPDA 10.3.1. Captores 
10.3.2. Pontaletes e Isoladores 
10.3.3. Cabos de Gaiolas e de Descida 
10.3.4. Hastes e Cabos Enterrados 
10.3.5. Conectores e Terminais de Medição 

10.4. SISTEMAS  DE  ILUMI-
NAÇÃO 

10.4.1. Luminárias para Lâmpadas Fluorescentes 
10.4.2. Outros tipos de aparelhos de iluminação 
10.4.3. Sistemas de Comando e Dispositivos de Controle 
10.4.4. Iluminação de Emergência 
10.4.5. Iluminação de Alerta e Sinalização 
10.4.6. Iluminação de fachada 
10.4.7. Lâmpadas fluorescentes tubulares 
10.4.8. Lâmpadas fluorescentes compactas 
10.4.9. Lâmpadas fluorescentes eletrônicas 
10.4.10.Lâmpadas incandescentes comuns e mistas 
10.4.11.Lâmpadas Halógenas 
10.4.12.Lâmpadas tipo dicróica 
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10.4.13.Lâmpadas de vapor metálico 
10.4.14.Lâmpadas de vapor de mercúrio 
10.4.15.Lâmpadas tipo Spot 
10.4.16.Lâmpadas tipo LED 
10.4.17.Soquetes e bocais 
10.4.18.Reatores diversos 
10.4.19.Luminária para lâmpadas fluorescentes 
10.4.20.Outros tipos de aparelhos de iluminação 

10.5. PONTOS DE FORÇA 10.5.1. Tomadas de uso comum 
10.5.2. Tomadas para equipamentos especiais 
10.5.3. Tomadas em equipamentos tipo Rack 
10.5.4. Tomadas de sistemas estabilizados 
10.5.5. Tomadas de uso comum 

10.6. SISTEMAS DE ENERGIA
ESTABILIZADA 

10.6.1. No Breaks para automação 
10.6.2. Sistemas monofásicos 
10.6.3. Sistemas bifásicos 
10.6.4. Sistemas Trifásicos 
10.6.5. Bancos de baterias 
10.6.6. Short Breaks Uso Geral 
10.6.7. Estabilizadores de tensão Mono, Bi e Trifásicos

10.7. GERADORES DE ENER-
GIA 

10.7.1. Bancos de capacitores 
10.7.2. Capacitores individuais acionados por intertravamento
10.7.3. Capacitores controlados por dispositivos automáticos 
10.7.4. Geradores de energia

11.SISTEMA DE 
TELEFONIA E 
LÓGICA 

11.1. ENTRADAS TELEFÔNI-
CAS 
11.2. QUADROS GERAIS DE 
TELEFONIA 
11.3. QUADROS PARCIAIS 
DE TELEFONIA 
11.4. SISTEMAS PRIMÁRIOS 
DE DISTRIBUIÇÃO 
11.5. SISTEMAS SECUNDÁ-
RIOS DE DISTRIBUIÇÃO 
11.6. REDES TIPO BACK-
BONE DE DADOS 
11.7. REDES HORIZONTAIS 
DE DADOS 
11.8. RACK DE SISTEMAS DE
CABEAMENTO ESTRUTURA-
DO 
11.9. TESTES E CERTIFICA-
ÇÕES DE REDES 
11.10.IDENTIFICAÇÃO DOS 
PONTOS 
11.11.CABOS ELÉTRICOS 
NUS 
11.12.CABOS E FIOS ELÉTRI-
COS, ISOLAÇÃO ATÉ 1 KV 
11.13.CABOS E FIOS TELE-
FÔNICOS INTERNOS E EX-
TERNOS 
11.14.CABOS UTP, STP, FTP, 
FSTP 
11.15.CABOS COAXIAIS (RG/
RF 59) 
11.16.RADIOCOMUNICAÇÃO 
11.17.ACESSÓRIOS 

12.SISTEMA E 
DISPOSITIVOS 
DE PROTEÇÃO 

12.1. PROTETORES CONTRA 
SURTOS PARA REDES 
ELÉTRICAS 
12.2. PROTETORES CONTRA 
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SURTOS PARA TELEFONIA 
12.3. PROTETORES CONTRA 
SURTOS PARA RADIOCOMU-
NICAÇÃO
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ANEXO III - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTÍNUOS

O quantitativo técnico necessário à execução dos SERVIÇOS CONTÍNUOS (manutenção preventi-
va e corretiva) é:

Nº Posto de Trabalho Turno
Carga Horária

semanal (H)

Quantidade de
empregados por

posto de trabalho

1. Técnico em Planejamento Diurno 44 h 1

2. Encarregado Diurno 44 h 1

3. Eletricista Diurno 44 h 1

4. Pintor Diurno 44 h 1

5. Jardineiro Diurno 44 h 1

6. Auxiliar de Manutenção Diurno 44 h 2

Total de Postos de Trabalho 7

1. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS: 

1.1. Técnico em Planejamento:

Requisitos:  Ensino médio  completo,  cursos  básicos  (40  horas)  e  complementar  (40 horas)  em
NR10, e experiência mínima de 01 (um) ano na função, comprovada em Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social (CTPS).

Atribuições:

1.1.1 Executar tarefas de caráter técnico, relativos ao planejamento, avaliação e controle da manu-
tenção das instalações prediais;

1.1.2 Supervisionar, comandar e fiscalizar os serviços de manutenção elétrica e hidráulica, manu-
tenção predial, manutenção de carpintaria e marcenaria, manutenção de telefonia, rede e telecomu-
nicações, troca de peças e reparo de pisos e assoalhos, conservação de alvenaria e fachadas, recupe-
ração de pinturas, impermeabilização de superfícies, montagem de equipamentos de trabalho e se-
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gurança, inspecionando o local, seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao
meio ambiente;

1.1.3 Interpretar a documentação técnica dos serviços (plantas, planilhas, orçamentos e cálculos
gerais);

1.1.4 Orientar as atividades de execução das tarefas, solucionando problemas, prestando esclareci-
mentos e tomando outras medidas para assegurar a observância dos padrões técnicos estabelecidos;

1.1.5 Organizar e supervisionar as atividades de manutenção preventiva e corretiva, distribuindo,
coordenando e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para assegurar o desenvolvimento regu-
lar e eficiente dos serviços;

1.1.6 Distribuir as tarefas de manutenção aos trabalhadores, baseando-se nas especificações dos
programas e na especialização de cada um, para obter o máximo de rendimento;

1.1.7 Esclarecer aos trabalhadores, as normas e instruções de segurança ou de outra natureza, efe-
tuando reuniões, ministrando eventuais treinamentos ou empregando outros meios de informações,
para assegurar o cumprimento dos regulamentos e das condições de segurança e higiene do traba-
lho;

1.1.8 Orientar os trabalhos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, detectando
defeitos, consertando ou substituindo componentes, realizando regulagens necessárias e aplicando
testes funcionais, para evitar desgastes prematuros dos equipamentos e assegurar à maquinaria as
condições de pleno funcionamento;

1.1.9 Requisitar componentes, equipamentos, instrumentos e materiais e outras peças de reposi-
ção, preenchendo formulários e encaminhando-os ao escritório da CONTRATADA, para atender as
necessidades do trabalho;

1.1.10 Operar softwares de edição de texto, planilhas eletrônicas, correio eletrônico e demais pro-
gramas de apoio às tarefas de manutenção;

1.1.11 Elaborar e/ou supervisionar a elaboração de orçamentos de serviços, com base nas normas
aplicáveis;

1.1.12 Realizar e/ou supervisionar a realização de medições e a consolidação de quantitativos de
materiais e serviços, estando apto a realizar conversões entre as diferentes unidades de peso e medi-
da.

1.1.13 Supervisionar o trabalho das equipes de manutenção, certificando-se do cumprimento do ho-
rário de trabalho e do emprego correto dos uniformes, equipamentos e ferramentas, sobretudo dos
EPI´s – equipamentos de proteção individual;

1.1.14 Elaborar orçamento, tomando como base o ORSE, entre outras estabelecidas neste termo de
referência;

1.1.15 Cuidar da disciplina;

1.1.16 Estar em contato permanente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE;
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1.1.17 Desempenhar outras atividades inerentes à função.

1.2. Encarregado:

Requisitos:  Ensino médio completo, cursos básicos (40 horas) e experiência mínima de 06 (seis)
meses na liderança de equipe de manutenção em instalações prediais, comprovada em Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Atribuições:

1.2.1 Auxiliar o Técnico em Planejamento em suas atribuições, especialmente no que se refere ao
controle, coordenação e avaliação da realização de serviços contínuos, atuando diretamente na exe-
cução dos mesmos quando necessário.

1.2.2 Supervisionar o trabalho das equipes de serviços, certificando-se do cumprimento do horário
de trabalho e do emprego correto dos uniformes, equipamentos e ferramentas, sobretudo dos EPI´s
– equipamentos de proteção individual;

1.2.3 Auxiliar o Técnico em Planejamento e Engenheiro responsável na implementação de planos
de manutenção preventiva;

1.2.4 Realizar check-list diário das atividades realizadas, registrando e comunicando ao Técnico
em Planejamento quaisquer inconformidades e/ou irregularidades detectadas;

1.2.5 Efetuar ações de prevenção de acidentes de trabalho, bem como situações que possam colo-
car em risco a segurança da edificação e de seus ocupantes;

1.2.6 Organizar e supervisionar as atividades durante a realização de serviços, distribuindo, coor-
denando e acompanhando as tarefas dos trabalhadores, para assegurar o desenvolvimento regular e
eficiente dos serviços, nas ocasiões em que o Técnico em Planejamento não estiver presente;

1.2.7 Zelar pela organização e limpeza das áreas onde são realizados os serviços;

1.2.8 Realizar levantamentos quantitativos em campo;

1.2.9 Auxiliar o Técnico em Planejamento e Engenheiro responsável na elaboração de relatórios
técnicos e medições mensais;

1.2.10 Estar em contato permanente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE;

1.2.11 Desempenhar outras atividades inerentes à função.

1.3. Eletricista:
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Requisitos: Experiência mínima de 06 (seis) meses no exercício da profissão, comprovado por ano-
tação na carteira profissional, ou de certificado de curso profissionalizante fornecido pelo SENAI
ou escolas profissionalizantes.

Atribuições:

1.3.1 Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica: interpretar ordens de serviço,
auxiliar na elaboração de orçamentos, especificar materiais e componentes eletroeletrônicos, verifi-
car condições físicas do local de trabalho.

1.3.2 Realizar manutenções preventiva e corretiva de instalações elétricas prediais, equipamentos,
comandos e controles eletroeletrônicos, tais como:

 Obedecer às normas técnicas;

 Listar equipamentos (máquinas, instrumentos, etc.);

 Listar itens de verificação dos sistemas eletroeletrônicos;

 Inspecionar sensitivamente máquinas e equipamentos;

 Avaliar as necessidades de manutenção;

 Diagnosticar defeitos eletroeletrônicos;

 Reparar equipamentos eletroeletrônicos;

 Substituir componentes e dispositivos elétricos;

 Monitorar equipamentos eletroeletrônicos;

 Ajustar componentes e dispositivos elétricos;

 Lubrificar componentes eletroeletrônicos;

 Testar o funcionamento dos componentes e equipamentos;

 Limpar máquinas, equipamentos e local de trabalho.

1.1.1.1.  Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos, tais como:

 Interpretar esquemas elétricos;

 Corrigir esquemas elétricos;
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 Instalar calhas, suportes, eletrodutos, canaletas e sistemas estruturados de suportação e proteção
mecânica;

 Confeccionar chicotes e cablagens elétricos;

 Fixar manualmente chicotes, cablagens, condutores, equipamentos e acessórios;

 Conectar cabos aos equipamentos e acessórios;

 Liberar máquinas, equipamentos e sistemas para testes de funcionamento.

1.1.1.1. Executar as alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas;

1.1.1.2. Interpretar desenhos e diagramas elétricos;

1.1.1.3. Executar medições de grandezas elétricas;

 Verificar tensões dos sistemas;

 Verificar resistências dos componentes eletroeletrônicos;

 Medir correntes dos circuitos;

 Medir fator de potência;

 Verificar aterramento e isolação.

1.1.1.1. Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais, tomando
as medidas necessárias;

1.1.1.2. Efetuar a manutenção preventiva e corretiva nos quadros de distribuição parciais e termi-
nais, substituindo componentes e executando reapertos que se façam necessários.

1.1.1.3. Instalar quadros de distribuição, calhas, caixas de fusíveis, disjuntores, lâmpadas, reatores,
luminárias, tomadas, interruptores, e demais partes estruturais da rede elétrica, utilizando ferramen-
tas e equipamentos adequados;

1.1.1.4. Subsidiar a preparação de atualização das plantas (como construído: “as built”) e relató-
rios;

1.1.1.5. Desempenhar outras atividades inerentes à função.

1.2. Pintor:

Requisitos: Experiência mínima de 06 (seis) meses no exercício da profissão, comprovado por ano-
tação na carteira profissional, ou de certificado de curso profissionalizante fornecido pelo SENAI
ou escolas profissionalizantes.
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Atribuições:

1.2.1 Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis;

1.2.2 Lixar, aplicar massa corrida e pintar com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, pa-
redes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos;

1.2.3 Preparar material para acabamento de obras;

1.2.4 Corrigir superfícies para acabamento de obras;

1.2.5 Preparar as superfícies para acabamento;

1.2.6 Combinar materiais e pigmentos entre outras atividades;

1.2.7 Aplicar tinta ou revestimento;

1.2.8 Calcular quantidades de materiais para pintura, retocar superfícies pintadas, realizar limpeza
e organização das ferramentas utilizadas nas pinturas. Eventualmente realizará trabalho em altura.

1.3. Jardineiro:

Requisitos: Deverá possuir conhecimento de plantas para identificação das espécies, conhecimento
de procedimentos de adubação com produtos orgânicos e ou químicos, preparação de covas para
plantio, serviços relacionados à compostagem, podas, capinação, plantios e replantios, inclusive em
vasos, entre outros serviços, deverão possuir experiência mínima de 06 (seis) meses na mesma em-
presa, ou que tenham comprovação na carteira profissional, ou aprovados em teste prático realizado
na empresa.

Atribuições:

1.3.1 Executar as tarefas relativas à jardinagem descritas neste Termo de Referência e determina-
das pelo Encarregado-Geral; 

1.3.2 Observar as orientações do Encarregado-Geral;

1.3.3 Verificar a existência de plantas porventura atacadas por pragas ou doenças nos jardins e le-
var imediatamente ao conhecimento do Encarregado-Geral;

1.3.4 Verificar a existência de árvores e plantas que necessitem poda, e palmeiras que precisem
limpeza, para evitar possíveis acidentes, e levar imediatamente ao conhecimento do Encarregado-
Geral.

1.4. Auxiliar de Manutenção:

Requisitos: São considerados serventes práticos, os empregados que auxiliam diretamente os ope-
rários qualificados, desde que executem estas tarefas durante mais de 06 (seis) meses na mesma em-
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presa, ou que tenham comprovação na carteira profissional, ou aprovados em teste prático realizado
na empresa.

Atribuições:

1.4.1 Auxiliar os eletricistas, encanadores, pedreiros, pintores e carpinteiro na realização de suas
atividades, sob orientação dos mesmos; e supervisão dos Cabos de Turma e Encarregado-geral;

1.4.2 Executar os serviços gerais de manutenção civil, elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e
alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipa-
mentos, sob orientação e supervisão do Encarregado-Geral;

1.4.3 Manter o ambiente de trabalho livre de entulhos, recolhendo as sobras, equipamentos e fer-
ramentas;

1.4.4 Executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores,
comunicando ao Encarregado-Geral o término das tarefas;

1.4.5 Desempenhar outras atividades inerentes à função sob orientação e supervisão do Encarre-
gado-Geral.

1.4.6 Executar os serviços gerais de baixa complexidade, sob orientação e supervisão do Encarre-
gado-Geral;

1.4.7 Realizar manutenção de primeiro nível, tais como:

Conferir níveis de óleo e graxa;

Limpar máquinas e ferramentas;

Verificar condições dos equipamentos;

Lubrificar componentes das máquinas;

Reparar defeitos mecânicos dos equipamentos.

1. FORNECIMENTO DE UNIFORMES

1.1. Fornecer aos seus empregados, desde o início da execução dos serviços, uniformes NOVOS,
em quantidades e características mínimas descritas abaixo, submetendo-os previamente à aprovação
do fiscal da CONTRATANTE.

QUANTIDADE ANUAL POR TRABALHADOR
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ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE 

DE MEDIDA
DISTRIBUIÇAO
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1.

Camisa  em  tecido  (70%  algo-
dão),  manga  longa,  fechamento
com  botões,  com  emblema  da
empresa

unidade
02 unidades a cada 
06 meses

4
- - - - -

2.
Camisa gola  polo,  tecido piquet
lisa, cores neutras, com emblema
da empresa

unidade
02 unidades a cada 
06 meses

- 4 4 4 4 4

3.
Calça  jeans,  cor  azul,  modelo
discreto

unidade
02 unidades a cada 
06 meses

4 4 4 4 4 4

4. Sapato ou botina de segurança par
01 par a cada 06 
meses

2 2 2 2 2 2

1.1. Após a entrega do primeiro uniforme, a CONTRATADA deverá substituí-los todos por novos,
de 06 (seis) em 06 (seis) meses, independentemente do estado em que se encontrem.

1.2. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, duráveis e que
não desbotem facilmente, compatível com o clima de Aracaju/SE e, se for o caso, com o disposto
no respectivo Acordo, convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

1.3. Os uniformes deverão conter o emblema da CONTRATADA, de forma visível, preferencial-
mente, na própria camisa, podendo para isso conter um bolso, do lado esquerdo, para sua colocação.

1.4. Todos os sapatos ou botinas deverão ser em couro maleável de boa qualidade, não sintético.

1.5. Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deverão ser
repassados aos seus empregados.

1.6. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados da CONTRATADA, mediante recibo em
relação nominal, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser en-
viada ao Fiscal da CONTRATANTE.
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1.7. A CONTRATADA deverá substituir as peças do uniforme que apresentarem defeito ou desgas-
te independentemente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer ônus à CONTRATANTE ou
aos empregados.

1.8. Os custos dos uniformes e EPI’s deverão ser remunerados na Planilha de composição de custos
e formação de preços da mão de obra de serviços contínuos (ANEXO IV), cálculo de encargos
complementares, o qual fornece o custo desses insumos em R$/MÊS.

2. FORNECIMENTO DE EPI’S

2.1. Fornecer aos seus empregados, desde o início da execução dos serviços, Equipamentos de Pro-
teção Individuais –EPI’s, em quantidades e características mínimas descritas abaixo, submetendo-os
previamente à aprovação do fiscal da CONTRATANTE:

ITEM DESCRIÇÃO
DURAÇÃO
MÍNIMA

ESTIMADA

UNIDADE
DE 

MEDIDA

QUANTIDADE ANUAL POR TRABALHADOR
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ã
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1.
Capacete de segurança, aba frontal, poli-
etileno  de  alta  densidade  (ATDP),  sus-
pensão fastrac, com jugular.

Indeterminado unidade 1 1 1 1 - 1

2.
Óculos de proteção, lentes de policarbo-
nato (PC), tratamento antiriscos

6 meses unidade 2 2 2 2 2 2

3. Protetor Auricular tipo plugue (Silicone) 30 dias unidade 12 12 12 12 12 12

4.
Máscara PFF2 com filtro, proteção vias
respiratórios contra poeiras, névoas e fu-
mos

30 dias unidade 12 12 12 12 12 12

5.
Luva  de  borracha  isolante  elétrico,  cor
preta, 2,5 Kv, Tipo I, classe

Indeterminado par - - 1 - - -

6.
Luva de Raspa Punho Longo 20 cm, com
tira de reforço externo em raspa entre os
dedos

6 meses par - - 2 2 - 2

7.

Luva  de  malha  de  algodão  tricotada  4
fios,  com pigmentos  em PVC em uma
face,  acabamento  em  overloque,  com
elástico no punho.

6 meses par - - 2 2 2 2
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ITEM DESCRIÇÃO
DURAÇÃO
MÍNIMA

UNIDADE
DE 

QUANTIDADE ANUAL POR TRABALHADOR

8.
Luva de látex com forro em algodão, di-
versas cores.

30 dias par - - - 12 12 12

9.
Guarda pó em manga longa, de material
de  Sarja,  com  fechamento  frontal  com
botões, dois bolsos

Indeterminado unidade - - - 1 - 1

10.
Cinto de Segurança Paraquedista com ta-
labarte

Indetermina-
do, com ma-

nutenção peri-
ódica

unidade - - - 1 - 1

11. Macacão PVC com capuz e máscara Indeterminado unidade - - - - 1 -

12. Protetor abafador de ruídos tipo concha 12 meses unidade - - - - 1 -

13. Bota de borracha (PVC) cano médio 6 meses unidade - - - - 2 -

14.
Boné  legionário,  para  proteção  de  sol
em, em brim

6 meses unidade - - - - 2 -

15. Capa impermeável em pvc com forro Indeterminado unidade - - - - 1 -

1.1. A CONTRATADA deverá fornecer quaisquer EPI’s que se façam necessários à execução dos
serviços, além dos listados no item 3.1, a depender das características das atividades e do local de
trabalho.

1.2. A CONTRATADA deverá substituir EPI’s que apresentarem defeito ou desgaste independente-
mente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer ônus à CONTRATANTE ou aos empregados.

1.3. Os custos dos uniformes e EPI’s deverão ser remunerados na Planilha de composição de custos
e formação de preços da mão de obra de serviços contínuos (ANEXO IV).

2. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS BÁSICOS

2.1. A CONTRATADA deverá fornecer quaisquer ferramentas e equipamentos básicos que se fa-
çam necessários à execução dos serviços, conforme características das atividades e atribuição perti-
nente a cada posto de trabalho.

4.2. Os custos das Ferramentas + Equipamento básicos deverão ser remunerados na Planilha de
composição de custos e formação de preços da mão de obra de serviços contínuos (ANEXO IV).
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ANEXO IV – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
DA MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS E PREÇO DE MÃO DE OBRA

Posto de serviço

I – MÃO DE OBRA 

Componente Valor Unitário Valor Mensal

Salário-base  R$                 -  R$                                      -   

Adicionais   

TOTAL (l)   R$                                     -   

II – ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO “A”

Encargos (%) Valor Mensal

01 – INSS 20,00%  R$                                      -   

02 – Salário Educação 2,50%  R$                                      -   

03 – SAT 3,00%  R$                                      -   

04 – SESI ou SESC 1,50%  R$                                      -   

05 – SENAI-SENAC 1,00%  R$                                      -   

06 - SEBRAE 0,60%  R$                                      -   

07 – INCRA 0,20%  R$                                      -   

08 – FGTS 8,00%  R$                                      -   

TOTAL DO GRUPO “A” 36,80%  R$                                     -   

GRUPO “B”

Encargos (%) Valor Mensal

09 – Férias 12,03%  R$                                      -   

10 – Auxílio Doença 1,85%  R$                                      -   

11 – Licença Maternidade/Paternidade 1,33%  R$                                      -   

12 – Faltas Legais 2,28%  R$                                      -   

13 – Acidente de Trabalho 1,30%  R$                                      -   

14 – Aviso Prévio Trabalhado 1,37%  R$                                      -   

15 – 13º Salário 8,33%  R$                                      -   

TOTAL DO GRUPO “B” 28,49%  R$                                     -   

GRUPO “C”

Encargos (%) Valor Mensal

16 – Aviso Prévio Indenizado 3,84%  R$                                      -   

17 – Indenização Adicional 1,80%  R$                                      -   

18 – Indenização Complementar 4,00%  R$                                      -   

TOTAL DO GRUPO “C” 9,64%  R$                                     -   

GRUPO “D”

Encargos (%) Valor Mensal

19 – Incidência Cumulativa do Grupo “A” Sobre o Grupo “B” 10,48%  R$                                      -   

TOTAL DO GRUPO “D” 10,48%  R$                                     -   

TOTAL grupos A, B, C, D (II) 85,41%  R$                                     -   

III - INSUMOS
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Descrição Valor Mensal

Uniformes  R$                                      -   

Equipamentos de Proteção Individual  R$                                      -   

Vale Transporte  R$                                      -   

Auxílio-Alimentação  R$                                      -   

Exame Médico  R$                                      -   

Ferramentas  R$                                      -   

Equipamentos  R$                                      -   

Assistência Odontológica R$                                      -   

Seguro de Vida R$                                      -   

Cesta Básica R$                                      -   

Outros (especificar)  R$                                      -   

TOTAL - INSUMOS  R$                                     -   

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  R$                                     -   

IV - BDI

 (%) Valor Mensal

Administração 0%  R$                                      -   

Despesas Financeiras 0%  R$                                      -   

Lucro 0%  R$                                      -   

TOTAL BDI (IV) 0%  R$                                     -   

V - TRIBUTOS

 (%) Valor Mensal

ISS 5,00%  R$                                      -   

COFINS 3,00%  R$                                      -   

PIS 0,65%  R$                                      -   

Outros   R$                                      -   

TOTAL TRIBUTOS (V) 8,65%  R$                                     -   

VI – PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

TOTAL (I + II + III + IV + V)  R$                                     -   

Os custos deverão vir individualizadas para cada grupo, de acordo com a Convenção Coletiva de
Trabalho-CCT vigente para cada categoria.

Travessa Basílio Rocha, nº 33 – Getúlio Vargas – Aracaju/SE – Fone: (79) 3198-3800 – CEP: 49.055-100
65 de 70



ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA (ORSE)
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ANEXO VI - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI (ORSE)
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2020

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS

Declaro que o Responsável desta empresa __________________________________
está ciente das condições sobre a execução dos serviços de manutenção constantes do  PREGÃO
PRESENCIAL n.º ____/2020, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos,  avaliando  os  problemas  futuros  de  modo  que  os  custos  propostos  cubram quaisquer
dificuldades  decorrente  de  sua  execução,  bem  como  das  condições  em  que  se  encontram  os
equipamentos e todas as peças que os mesmos requeiram para seu bom funcionamento. 

Local, data.

(nome, carimbo e assinatura do Responsável legal pela empresa em papel timbrado)
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2020

Nome da empresa:

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Presencial nº _____ /2020, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços
continuados de manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das ins-
talações, que compreenderá o fornecimento de mão de obra (Postos de serviços), todo 

l de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços, bem como para a realiza-
ção de serviços comuns de engenharia, eventuais e sob demanda, na forma estabelecida em plani-
lhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe -
ORSE, nas edificações da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, abrangendo os Centros de Es-
pecialidades Odontológicas, sede, almoxarifado central e unidades que venham incorporar a Admi-
nistração.

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumpri-
mento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exi-
gências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição.

Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, abaixo identifica-
do, todos os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena
ciência das condições e graus de dificuldade existentes.

___________________________________ ___________________________________
Empresa CNPJ

___________________________________ ___________________________________
Endereço Telefone

___________________________________ ___________________________________
E-mail Responsável Técnico

(nome e registro no Conselho Profissional)
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Aracaju/SE, de  de 2020.

___________________________________ ___________________________________
Responsável Técnico da Empresa Fundação Estadual de Saúde – FUNESA

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos relativos à habilitação.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

Razão Social da Licitante: ___________________________________________.
CNPJ: ___________________________________________________________.
Endereço:________________________________________________________.
CEP ____________________________________________________________.
Telefone: _______________; FAX: _____________; E-mail: _______________

Item Descrição/Posto de Trabalho Quantidade Valor mensal Valor anual
1 Técnico em Planejamento 1
2 Encarregado 1
3 Eletricista 1
4 Pintor 1
5 Jardineiro 1
6 Auxiliar de Manutenção 2

SUBTOTAL
7 Serviços eventuais e materiais  VALOR FIXO ANUAL R$1.200.000,00

VALOR GLOBAL

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará todas as 
condições de execução e pagamento previstos no edital, termo de referência e contrato 
administrativo.

VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data da abertura deste Certame.

CONTA BANCÁRIA: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta-Corrente XXXXX.

Declaro ainda que:

1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos 
sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

Local e data
(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa).



ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XX/2020

TERMO  DE  CONTRATO  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  A  FUNDAÇÃO  ESTADUAL  DE
SAÚDE  E  A  EMPRESA  XXXXX,  PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, inscrita no CNPJ sob o nº
10.437.005/0001-30,  com  sede  na  Travessa  Basílio  Rocha,  nº  33,  Getúlio  Vargas,  Aracaju,
representada pela Diretora Geral XXXXX, brasileira, portadora do CPF n.º XXXX e CI n.º XXX
SSP-SE,  residente  e  domiciliada  em  Aracaju-SE,  e  pelo  Diretor  Administrativo  e  Financeiro
XXXXX, brasileiro, portador do CPF nº XXXX e CI nº XXX SSP/SE.

CONTRATADA:  A  empresa  (...nome...),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  (…)  e  estabelecida  na
(...endereço...), representada pelo seu (...cargo do representante legal...), Sr. (...nome...), inscrito no
CPF  sob  o  nº  (...),  de  acordo  com  a  representação  legal  que  lhe  é  outorgada  por
(...procuração/contrato social/estatuto social...);

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº (...), inclusive Parecer PROJU/FUNESA nº (...), e
em observância às  disposições  da Lei  Federal  n.º  10.520/2002, Decreto Federal  nº 10.024/2019,
Decreto Estadual n.º 26.531/2009, Decreto nº 7.746/2012, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto
Estadual  n.º  24.912/2007,  Lei  Estadual  n.º  6.206/2007  e,  subsidiariamente,  Lei  Federal  n.º
8.666/1993 e Lei  Estadual  n.º  5.848/2006, celebram o presente Termo de Contrato,  mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada, no ramo de
engenharia, para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva
dos sistemas, dos equipamentos e das instalações, que compreenderá o fornecimento de mão de obra
(Postos de serviços), todo material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos
serviços, bem como para a realização de serviços comuns de engenharia, eventuais e sob demanda,
na  forma  estabelecida  em  planilhas  de  serviços  e  insumos  diversos  descritos  no  Sistema  de
Orçamento  de  Obras  de  Sergipe  -  ORSE,  nas  edificações  da  Fundação  Estadual  de  Saúde  –
FUNESA, abrangendo os Centros de Especialidades Odontológicas, sede, almoxarifado central e
unidades que venham incorporar a Administração, que serão prestados nas condições estabelecidas
no Edital do Pregão Eletrônico n° (...)/(20...) e seus anexos, bem como na proposta nele vencedora,
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução de 12 (doze) meses, contados da data
de assinatura, condicionada a publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir
de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art.
57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.



2.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal referente a prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva
e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalações, que compreenderá o fornecimento de
mão de obra (Postos de serviços) será de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), inclusos todos
os impostos e demais encargos incidentes, conforme demonstrado na Proposta de Preço e planilhas
de custos da Vencedora.  

3.1.1.  O  valor  anual  a  que  se  refere  o  item  anterior  de  será  de  R$  xxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

3.2.  O  valor  anual  referente  a realização  de  serviços  comuns  de  engenharia,  eventuais  e  sob
demanda, bem como o valor do material de consumo e insumos necessários e adequados à execução
dos  serviços,  na  forma  estabelecida  em  planilhas  de  serviços  e  insumos  diversos  descritos  no
Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE,  será de,  no máximo, R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais), a serem executados mediante solicitação e aprovação por escrito da
FUNESA.  

3.2.1. Os valores destinados no item anterior são estimados, podendo ser ou não contratados, durante
a vigência deste instrumento.  

3.3. O valor total global estimado para esta contratação é de no máximo R$ xxxxxxx (XXXXXXX),
com a inclusão de todos os impostos e demais encargos decorrentes da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da FUNESA, para o exercício de 2020.
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada é aquele previsto no
Termo de Referência e na proposta.
5.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de Execução, emitida
pelo fiscal do contrato por e-mail.
5.3. A Nota Fiscal somente será emitida depois do respectivo recebimento definitivo dos serviços,
nos termos abaixo.
5.4. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela (período de um mês), a
Contratada  deverá  entregar  toda  a  documentação  comprobatória  do  cumprimento  da  obrigação
contratual.
5.5. O recebimento provisório do serviço, nos termos da alínea “a”, inciso I, do art. 73, da Lei nº
8.666/93, estará consumado mediante a entrega da documentação citada no item anterior ao fiscal do
contrato, mediante protocolo externo por meio do Sistema e-doc.



5.5.1. A Contratante, por meio do fiscal, realizará inspeção dos serviços executados, com a finalidade
de verificar a adequação às normas contratuais.
5.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a medição dos serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas;
5.6. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do recebimento provisório, o fiscal do contrato deverá
promover o recebimento definitivo mediante termo circunstanciado (alínea “b”, inciso I, do art. 73,
da Lei nº 8.666/93), ato que concretiza o atesto da execução do serviço.
5.6.1. No dia seguinte à emissão desse termo, o fiscal deverá comunicar a empresa (por e-mail) para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado, com base, se for o caso, em
instrumento de medição.
5.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
5.8.  Os  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos
ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da
aplicação de sanções.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1.  O pagamento  será  realizado no prazo máximo de  até  30 (trinta)  dias,  contados  a  partir  do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
6.1.1. A emissão da Nota Fiscal ou Fatura somente ocorrerá depois do recebimento definitivo do
serviço, conforme item 5 deste Contrato. 
6.2.  A Nota Fiscal  ou Fatura deverá ser encaminhada,  obrigatoriamente,  com a comprovação da
manutenção  das  condições  de  habilitação  (documentos  exigidos  no  edital),  mediante  protocolo
externo via sistema e-doc.
6.3.  O setor  competente para proceder  ao pagamento deve verificar  se  a  Nota  Fiscal  ou Fatura
apresentada  expressa  os  elementos  necessários  e  essenciais  do  documento,  tais  como:  prazo  de
validade; data da emissão; dados do contrato e da Contratante; período de prestação dos serviços;
valor a pagar; e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
6.4.  Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  Fatura  ou  dos  documentos  pertinentes  à
contratação  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por  exemplo,
obrigação financeira  pendente,  decorrente de penalidade imposta  ou inadimplência,  o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação,  não  acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
6.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
6.5.1. Antes da emissão da Ordem Bancária, as condições de habilitação exigidas no edital serão
consultadas, bem como se há algum impedimento de licitar ou de contratar com a FUNESA.
6.5.2. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação,
por  escrito,  para  que,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  regularize  sua  situação  ou,  no  mesmo prazo,
apresente sua defesa.
6.5.3. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla
defesa.



6.5.4. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante.
6.5.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.
6.6. Quando do pagamento ou em momento determinado pela legislação, será efetuada a retenção
tributária aplicável, em especial a prevista no art. 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
6.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,  de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

7. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de
um ano, contado da assinatura do contrato, pela variação do INPC.
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.3. Competirá à Contratada exercer, perante o Contratante, seu direito ao reajuste, sendo que, se não
o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o
prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste.

8. CLÁUSULA OITAVA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1.  O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem na  verificação  da
conformidade da prestação dos  serviços,  dos materiais,  técnicas  e  equipamentos empregados,  de
forma  a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um  ou  mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666,
de 1993.
8.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
8.3. 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.
8.4.  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei nº 8.666, de 1993.
8.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, sendo realizada pelo servidor ocupante do cargo de Coordenador
dos  Centros  de  Especialidades  Odontológicas  da  FUNESA,  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.
8.6. 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.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



9.1. Exigir  o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,  de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;
9.3.  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 que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência;
9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, no
que couber.
9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,  exceto  quando  o  objeto  da  contratação  previr  o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) 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 
d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;
9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato; 
9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
9.9.  Arquivar,  entre  outros  documentos,  projetos,  especificações  técnicas,  orçamentos,  termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço
e notificações expedidas. 

10. CLÁUSULA DEZ – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1.  A Contratada  deve  cumprir  todas  as  obrigações  constantes  no  Edital,  seus  anexos  e  sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda: 
10.1.1. 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 e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade
e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 
10.1.2. 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;
10.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado à Fundação Estadual de Saúde, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida  no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor  correspondente  aos  danos
sofridos;
10.1.4.  Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.1.5. Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, mensalmente, a documentação
comprobatória de habilitação exigida no edital;



10.1.6.  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;
10.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
10.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes  o acesso,  a  qualquer  tempo,  ao  local  dos  trabalhos,  bem como aos  documentos
relativos à execução dos serviços;
10.1.9.  Paralisar,  por  determinação  da  Contratante,  qualquer  atividade  que  não  esteja  sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros;
10.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
10.1.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz
e  eficientemente,  de  acordo  com  os  documentos  e  especificações  que  integram  este  Termo  de
Referência, no prazo determinado;
10.1.12.  Conduzir  os  trabalhos  com  estrita  observância  às  normas  da  legislação  pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
10.1.13.  Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e  aprovação,  quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de Referência;
10.1.14.  Não permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho do menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.1.15.  Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.1.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para  pessoa  com deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social,  bem como as  regras  de
acessibilidade previstas na legislação, quando a Contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;
10.1.17.  Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em decorrência  do  cumprimento  do
contrato;
10.1.18. 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;
10.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
10.1.20.  Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,  fornecendo  todos  os
materiais,  equipamentos  e  utensílios  em  quantidade,  qualidade  e  tecnologia  adequadas,  com  a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
10.1.21. Executar todos os serviços, objetos deste Projeto Básico, de acordo com as necessidades das
unidades vinculadas a Fundação Estadual de Saúde, em estrito cumprimento da RDC 306/2004 da
ANVISA e RESOLUÇÃO 358/2005 do CONAMA.

11. CLÁUSULA ONZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que: 
11.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço;
11.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital;
11.1.3. Apresentar documentação falsa;
11.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;



11.1.5. Não mantiver a proposta;
11.1.6. Falhar na execução do contrato;
11.1.7. Fraudar a execução do contrato;
11.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
11.1.9. Declarar informações falsas; e
11.1.10. Cometer fraude fiscal.
11.2. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, sem
prejuízo da possibilidade de rescisão contratual:
11.2.1. Advertência;
11.2.2. Multa;
11.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a Fundação Estadual de Saúde, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, observada a proporcionalidade e a gravidade da conduta; e
11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de
licitação ou dos contratos celebrados.
11.4. A multa aplicável será de:
11.4.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução de
serviços,  calculado sobre  o valor  correspondente à  parte  inadimplente,  correspondentes  a  até  30
(trinta) dias de atraso;
11.4.2. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço,
calculados sobre o valor  total  do contrato,  sem prejuízo da aplicação da multa  referida no item
anterior;
11.4.3. 10% (dez por cento):
a) pela recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estabelecido; 
b) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato; e/ou
c) pela recusa injustificada em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço,
calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente.
11.5.  O valor  da  multa  poderá  ser  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  a  ela  devidos  ou
cobrada judicialmente.
11.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente
normal na FUNESA, ou do primeiro dia útil seguinte.
11.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade, sem prejuízo de perdas e
danos cabíveis.
11.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de
serviços, o contrato deverá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a
avença, hipótese em que será aplicada multa ou advertência. 
11.9.  A suspensão e  o  impedimento  são  sanções  administrativas  que  temporariamente  obstam a
participação em licitação e a contratação com a Fundação Estadual de Saúde;
11.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos serviços e
aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e
atenuantes e os antecedentes do infrator, observado o princípio da proporcionalidade. 

12. CLÁUSULA DOZE – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.



12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à  continuidade  do
contrato.
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o
direito à prévia e ampla defesa.
12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA TREZE – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à Contratada:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2.  Interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de  inadimplemento  por  parte  da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA QUATORZE – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2.  A Contratada  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA QUINZE – DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666,  de  1993,  na  Lei  nº  10.520,  de  2002,  e  nas  demais  normas  de  licitações  e  contratos
administrativos,  além de,  subsidiariamente,  as  disposições  contidas  na  Lei  nº  8.078,  de  1990 –
Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DEZESSETE – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o
da Comarca de Aracaju-SE.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 03 vias de igual teor, o qual,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Aracaju (SE), em (...)de (...)de (...).



                                         

LAVÍNIA ARAGÃO TRIGO DE LOUREIRO
Diretora Geral da FUNESA

CONTRATANTE

FERNANDO JOSÉ CHAGAS JÚNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro da FUNESA

CONTRATANTE

Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)__________________________________2)____________________________________



ANEXO IV - DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)

...........................................................................................,  inscrito  no  CNPJ
nº  ............................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o
Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº ..................................
e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item 6.5
do Edital da licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data.

________________________________________
(Representante legal)
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