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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR

 
 
 

Edital
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 SECAMI/GO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO)

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA PARA SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM, COPEIRAGEM, PORTARIA, ELEVADOR, MANUTENÇÃO
PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO
OBJETO, NO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E SUAS DEPENDÊNCIAS, PALÁCIO DAS ESMERALDAS E SERVIÇO
AÉREO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
ABERTURA:   03/02/2020 às 09:00 horas.

 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

PROCESSO Nº 201900015000906
 
A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - SECAMI torna público aos interessados que fará realizar às 09h00min do dia 
03/02/2020, em sua sede, sito: Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º andar, na Rua 82, nº 400, Setor Central, Goiânia-GO, por intermédio dos
Pregoeiros e da equipe de apoio, instituídos pela Portaria  nº 04/2020 - SECAMI, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL (lote único), em sessão pública eletrônica
a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF), do dia 03/02/2020, através do site www.comprasnet.go.gov.br, destinado à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA
SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM, COPEIRAGEM, PORTARIA, ELEVADOR, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO, NO
PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E SUAS DEPENDÊNCIAS, PALÁCIO DAS ESMERALDAS E SERVIÇO AÉREO DO
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, relativo ao Processo nº 201900015000906, nos termos da
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual nº 17.928/12, Decreto Estadual nº 7.468/11 e Decreto Estadual nº 7.466/11, Lei
Estadual nº 18.989/15 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
citado abaixo ou nos sites www.comprasnet.go.gov.br e www.casamilitar.go.gov.br.
 

Lucas Passos Galvão - 3º Sargento QPPM
Pregoeiro

 
EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

 
A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – SECAMI torna público aos interessados que fará realizar às 09h00min do dia
03/02/2020, em sua sede, sito: Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º andar, na Rua 82, nº 400, Setor Central, nesta Capital, por intermédio
dos Pregoeiros e da equipe de apoio, instituídos pela Portaria Intersecretarial nº 04/2020 - SECAMI, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL (lote único), em
sessão pública eletrônica, através do site www.comprasnet.go.gov.br, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei
Estadual nº 17.928/12, Decreto Estadual nº 7.468/11 e Decreto Estadual nº 7.466/11, Lei Estadual nº 18.989/15 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 
1. DO OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para
serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, elevador, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e
equipamentos necessários à execução do objeto, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e suas dependências, Palácio das Esmeraldas e Serviço
Aéreo do Governo do Estado de Goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
 
2. DOS ESCLARECIMENTOS E/OU PROVIDÊNCIAS E/OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
2.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o edital.
2.2. Os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao edital e seus anexos deverão ser encaminhados, via e-
mail:casamilitar.cpl@gmail.com, ao Pregoeiro.
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2.3. Nos pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao edital, remetidos ao Pregoeiro, deverá constar, obrigatoriamente, o e-
mail do peticionante.
2.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre os pedidos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas e encaminhar a resposta ao peticionante por e-
mail.
2.5. Acolhida a impugnação, o Pregoeiro procederá à retificação do edital, e republicação, com devolução dos prazos quando a alteração
afetar a formulação das propostas.
2.6.As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro por meio dos sites www.casamilitar.go.gov.br e
www.comprasnet.go.gov.br, ficando todas as licitantes obrigadas a acessá-los para conhecimento.
 
3. DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
3.1 Fica estipulado que os conflitos que possam surgir relativamente ao futuro ajuste serão submetidos à arbitragem, nos termos da Lei nº.
9.307/96 e da Lei Complementar estadual nº. 144/2018, elegendo para seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando
expressamente à jurisdição e tutela do Poder judiciário para julgamento desses conflitos, consoante ANEXO X - Minuta de Contrato.
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, desde que se enquadrem na condição de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme determinação do art. 7º, caput, da Lei Estadual nº 17.928/2012, legalmente
constituídos e:
a) que estejam devidamente “CREDENCIADOS” perante o sistema www.comprasnet.go.gov.br;
b) que atendam as demais exigências deste edital e seus anexos;
4.2. As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu credenciamento perante o sistema www.comprasnet.go.gov.br, até 03 (três) dias úteis
antes da abertura da sessão. Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, endereço físico, telefone e endereço eletrônico (e-mail). O
licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e
judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os documentos de habilitação.
4.3. A participação nesta licitação implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas constantes no presente edital e nos seus anexos.
4.4. Não poderão participar deste pregão empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:
a) Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
b) que tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, bem como a que esteja punida com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública e com a
Secretaria de Estado da Casa Militar.
c) que esteja suspensa ou impedida de licitar junto ao CADFOR, do Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da Secretaria de Estado de
Administração, ou outro Sistema Estadual que vier o substituir.
d) que esteja reunida em consórcio ou coligação, pois considera-se que a formação de consórcio prejudica o caráter competitivo do certame
para esse objeto.
4.5. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências deste edital, bem
como a descritiva técnica constante no Termo de Referência - Anexo I.
4.6. Não poderá concorrer direta ou indiretamente nesta licitação, servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da
licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
4.7. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado
do procedimento licitatório.
4.8. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá
apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não
serão levadas em consideração e serão rejeitadas.
4.9. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores,
acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou
financeiramente a outra empresa.
 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
5.1. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, como critério
de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço em relação à proposta vencedora.
5.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar
nº 123/2006 e pela Lei Estadual nº 17.928/12 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP. Essa
declaração é necessária para o processamento do tratamento diferenciado no procedimento licitatório.
5.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, observados
os direitos das participantes.
5.4. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei
Complementar Federal nº 123/06, os licitantes que se enquadrem em qualquer uma das exclusões relacionadas no § 4º, do art. 3º, da referida
lei.
5.5. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, regulamentada no Estado de Goiás pela Lei
Estadual nº 17.928/12, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame,
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sujeitando-o à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, sendo observado o contraditório e a ampla
defesa.
 
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. O acesso ao credenciamento se dará aos licitantes com cadastro homologado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado -
CADFOR do COMPRASNET, nos termos do art. 5º, e seus parágrafos, do Decreto Estadual nº 7.425/11, sem prejuízo do disposto no item
6.8 deste Edital.
6.2. O desbloqueio do “login” e da senha do fornecedor será realizado após a homologação do cadastro.
6.3. Os interessados que estiverem com o cadastro homologado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR do
COMPRASNET deverão credenciar-se pelo site www.comprasnet.go.gov.br, opção “login” do “FORNECEDOR”, conforme instruções nele
contidas.
6.4. O credenciamento dar-se-á de forma eletrônica por meio da atribuição de chave de identificação e/ou senha individual, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.go.gov.br, ficando o licitante responsável por todos os atos
praticados nos limites de suas atribuições e competências.
6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à SECAMI  responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
6.6. O credenciamento implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica
para a realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico.
6.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
6.8. Para fins de credenciamento e participação no presente Pregão Eletrônico os licitantes é obrigatória a inscrição junto ao Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR.
6.9. Ao licitante que optar pela apresentação de outro cadastro que não o do Estado de Goiás será permitido o credenciamento, de forma
simplificada, apenas com a apresentação de cadastro que atenda a legislação pertinente no Cadastro de Fornecedores – CADFOR do Estado
de Goiás, momento em que será registrado como “CREDENCIADO”.
6.10. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones do Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado – CADFOR, gerido pelo Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da Secretaria de Estado de Administração: (62) 3201-6576/ (62)
3201-6515/ (62) 3201-8490 (fax), horário de atendimento: das 08 às 17h, situado à Av. República do Líbano nº 1945, 3º andar, Setor Oeste
– CEP: 74.115-030-Goiânia-GO.
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. Concluída a fase de cadastramento, os licitantes registrarão suas propostas, contendo o preço unitário mensal, por item (posto de
trabalho) que compõe o lote único, entretanto, a disputa na fase de lances será feita pelo valor total do lote. Só será aceita uma proposta para
cada licitante e, ao término do prazo estipulado para a fase de registro de propostas, o sistema automaticamente apurará o Valor Global e
bloqueará o envio de novas propostas.
7.2. As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br na data e hora estabelecidas neste edital, após
o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às
exigências de habilitação e demais condições da Proposta Comercial prevista no edital e seus anexos.
7.3. A proposta comercial deverá ser elaborada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, e o
ônus de comprovação de sua exequibilidade caberá exclusivamente ao licitante.
7.4. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e
verdadeira sua proposta, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
7.6. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua proposta de preços, planilha ou outros anexos exigidos
neste edital, sob pena de desclassificação do certame pelo pregoeiro.
7.7. A proposta comercial será preenchida em conformidade com o Modelo de Propostas de Preços constante do Anexo II, deste edital, e
deverá, ainda, conter:
a) preço unitário (por posto de trabalho), preço mensal, e valor total anual, em algarismo e por extenso (havendo discordância entre o preço
unitário, mensal e anual, prevalecerá o de menor valor, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, serão considerados estes
últimos, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias). Entretanto, para fins de apresentação das propostas e lances no sistema
eletrônico será considerado o valor global;
b) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, considerando-o tacitamente
determinado na ausência de identificação expressa da validade na proposta;
c) declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos, de qualquer natureza,
incidentes sobre o objeto deste Pregão Eletrônico, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.
d) A licitante deverá apresentar com a Proposta de Preços, as Planilhas de Custos e Formação de Preços (uma para cada tipo de categoria
profissional), conforme modelo Anexo II-A, detalhando os custos que compõem os preços propostos para a contratação, em consonância
com os arts. 44, § 3º e 48, II, da Lei Federal nº 8.666/93. A licitante deverá anexar à sua Proposta, cópia da Convenção Coletiva de Trabalho
da categoria em vigor. Deverão ser adotadas ainda, as seguintes considerações:
d.1) O salário que será adotado pertinente à categoria é o último salário normativo, homologado por Acordo, Convenção ou Dissídio
Coletivo de Trabalho, vigente na data de apresentação da proposta, (sob pena de desclassificação da proposta);
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d.2) O salário da categoria não poderá ser inferior ao salário-mínimo vigente;
d.3) Caso ocorra necessidade de preenchimento do item “outros”, a licitante deverá discriminá-lo;
d.4) Não deverão ser cotados IRPJ e CSLL, em cumprimento ao Acórdão 950/2007 do Tribunal de Contas da União;
d.5) Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer outro título, devendo os serviços serem executados sem
ônus adicionais;
e) Data e assinatura do responsável;
f) Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte detentoras da melhor oferta, deverá apresentar também, conforme exigência do art. 10
do Decreto Estadual nº 7.466/2011:
f.1) Certidão que ateste o enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por
intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis
apresentadas ao certame licitatório;
f.2) Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06 (conforme Anexo IX).
7.8. O licitante deverá declinar informações acerca da elaboração de sua proposta, de molde a permitir um exame objetivo da exequibilidade
da proposta. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste edital e
seus anexos.
7.9. Os licitantes estabelecidos no Estado de Goiás são isentos do recolhimento do ICMS, conforme dispõe o art. 6º, inc. XCI, do Anexo IX,
do Decreto Estadual nº 4.852/1997 (Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás), dispositivo revigorado pelo Decreto Estadual
nº 7.569/2012.
7.10. A aplicação da isenção do ICMS é condicionada à transferência do valor correspondente à isenção do ICMS ao Estado de Goiás, por
sua Procuradoria-Geral do Estado, mediante a redução do preço dos bens, mercadorias e serviços, devendo a redução ser demonstrada no
documento fiscal.
7.11. As propostas comerciais deverão conter, obrigatoriamente, além do preço normal de mercado dos produtos (valor bruto), o preço
resultante da isenção do ICMS conferida (valor líquido), sendo este o montante a ser considerado para julgamento.
7.12. Os itens 7.10 a 7.11 não se aplicam aos licitantes optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.
7.13. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus
anexos.
7.14. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo
do estabelecimento do licitante que efetivamente vai executar o serviço objeto da presente licitação.
7.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, que sejam omissas ou que
apresentem irregularidades insanáveis.
 
8. DA SESSÃO PÚBLICA - DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO
8.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no dia 03/02/2020 a partir
das 09h00min, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases.
8.2 As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no período compreendido entre
as 09h00min do dia 03/02/2020 e 11h00min do dia 03/02/2020.
8.3 A primeira fase competitiva (lances) terá início para todos os itens às 11h10min do dia 03/02/2020.
8.4 A segunda fase competitiva ocorrerá no dia 03/02/2020 com fechamento aleatório, por lote, de 0 (zero) a 30 (trinta) minutos,
determinado também pelo sistema eletrônico, a partir das 11h40min.
8.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de
nova comunicação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
8.6 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
8.7 Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de
Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
 
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. Após a análise das propostas, o Pregoeiro convidará os licitantes a apresentarem lances exclusivamente pelo sistema eletrônico,
observando o horário estabelecido e as regras de aceitação dos lances.
9.2. Todas as mensagens trocadas no chat do sistema durante o transcurso da sessão pública eletrônica serão divulgadas em tempo real,
inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
9.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR GLOBAL, pelo 12 (doze) meses, observando o horário fixado e as
regras de aceitação dos lances.
9.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. O sistema eletrônico rejeitará
automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados pelo mesmo licitante.
9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.
9.6. Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada para efeito da classificação final.



21/01/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000010970147 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14232875&infra_sist… 5/50

9.7. Em razão do entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Despacho “AG” nº 001203/2013, para empresas
estabelecidas no Estado de Goiás, que forem isentas do ICMS e não optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL (na forma do disposto nos itens 7.10 e
7.12), os lances já deverão ser ofertados desonerados do ICMS.
9.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, se o sistema eletrônico permanecer
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.8.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
9.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do Pregoeiro aos licitantes.
9.8.3. A fase de lances terá duas etapas: a primeira, com tempo de duração de 30 (trinta) minutos, das 10:10 até 10:40 e será encerrada
mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema aos licitantes; a segunda etapa transcorrerá com a abertura de prazo
de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
9.8.4. A desistência em apresentar lance implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.
 
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1. O julgamento da proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as especificações e
quantitativos definidos neste edital e seus anexos.
10.2. Encerrada a etapa dos lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em
relação ao estimado para a contratação, obtido por meio de pesquisa de mercado.
10.3. Após o exame referido no item 10.2., o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante
que tenha apresentado o lance de menor valor, bem assim decidir sua aceitação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas no edital.
10.4. Ao final da negociação prevista no item anterior, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar, no prazo máximo de até 02
(duas) horas, para o e-mail:casamilitar.cpl@gmail.com, a planilha de custos e proposta com valores readequados ao valor ofertado e
registrado como vencedor, acompanhado da documentação de qualificação técnica da empresa, descrita no subitem 11.8, obrigatoriamente
em formato “PDF”.
10.5. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento, procedendo à verificação da habilitação do
licitante.
10.6. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, este será desclassificado e o Pregoeiro
restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes, nos termos do art. 20-A, da Lei Estadual nº 17.928/12.
10.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos.
10.8. Serão desclassificadas, nos termos do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93: as propostas que não atendam às exigências do ato
convocatório da licitação; as propostas com valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não tenham conseguido demonstrar sua viabilidade por meio de documentação que os custos dos insumos
são coerentes com os de mercado e de que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
10.9. Havendo empate nos valores cotados o desempate será feito por sorteio.
10.10. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de oito (oito) dias úteis para a
apresentação de novas propostas e estabelecerá outra data para o recebimento (§3º, art. 48, da Lei 8.666/93).
10.11. Constatado que o proponente da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital será ele declarado vencedor no preço,
passando-se à fase de habilitação.
 
11. DA HABILITAÇÃO
11.1 Para efeito de habilitação, a regularidade documental do licitante relativa à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, e declaração de que atende plenamente ao que dispõe o inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal,
em cumprimento ao inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, será comprovada por meio do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor -
CRCF, emitido pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR, devidamente atualizado e compatível com o objeto
solicitado.
11.2. A qualificação técnica do licitante será comprovada por meio dos documentos arrolados no item 11.8, devendo ser encaminhados aos
Pregoeiros e sua Equipe de Apoio, na forma do item 11.3 deste Edital.
11.3. A regularidade cadastral do licitante que apresentou a melhor oferta será verificada pelo pregoeiro junto ao Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado (CADFOR) para a averiguação de sua conformidade com edital e, em caso de irregularidade, será assegurado ao
licitante o direito de apresentar a documentação atualizada, encaminhando-a para o e-mail: casamilitar.cpl@gmail.com, devendo a
documentação original ou cópia autenticada, ser encaminhada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do encerramento do
pregão, à Comissão de Licitações da Secretaria de Estado da Casa Militar, situada na Rua 82, nº 400, Centro, Palácio Pedro Ludovico
Teixeira, 9º andar - Goiânia/GO.
11.4. Para efeito da regularização documental permitida no item anterior, serão exigidos os documentos arrolados abaixo, sendo que para
aquelas certidões que não constarem em seu bojo o prazo de validade considerar-se-á como válidas até 60 (sessenta) dias da data de sua
emissão.
11.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA
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a) cédula de identidade e CPF dos sócios, administradores e do contrato social da empresa – quando a empresa cadastrada for Ltda., ME e
EPP; do proprietário – quando for empresa individual;
b) registro comercial, no caso de empresa individual e Micro Empreendedor Individual (MEI);
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e suas respectivas alterações (endereço, razão social, etc.), devidamente registrado
na junta comercial do domicílio da empresa, em se tratando de sociedade comercial e institutos, sendo vedada a participação de
Cooperativas de Trabalho nesta Licitação.
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, e
f) para microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP): declaração ou certidão expedida pela Junta Comercial comprovando a
condição de ME ou EPP (conforme artigos 1º e 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro de
Comércio – DNRC).
g) ocorrendo as hipóteses de que trata o art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006, é vedada à licitante, optante pelo Simples Nacional, a
utilização dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado na proposta de preços e na execução contratual (com relação ao
recolhimento de tributos), ressaltando que, em caso de contratação, estará sujeita à exclusão obrigatória desse regime tributário diferenciado
a contar do mês seguinte ao da assinatura do contrato, nos termos dos arts. 30, inciso II, e 31, inciso II, da referida Lei Complementar;
h) deverá a licitante apresentar cópia do ofício, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção pelo Simples Nacional) à Receita Federal do
Brasil, no prazo previsto no art. 30, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006.
11.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) qualificação patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis a apresentação na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados,
através de índices oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da proposta;
b) comprovação de boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, o qual deverá ser maior
ou igual a 1:
-  ILC:  Índice de Liquidez Corrente ou,
-  ILG:  Índice de Liquidez Geral ou,
-  GS:  Grau de Solvência

ILC =
 AC     

PC
=

Ativo Circulante

Passivo Circulante

ILG =
AC + RLP

    PC + PNC
=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

GS =
___AT___

 PC + PNC
=

______________Ativo Total_____________

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

c) certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
c.1.) as certidões positivas de recuperação judicial deverão vir acompanhadas de documento comprobatório de que já teve seu Plano de
Recuperação acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei 11.101/2005, como forma de se aferir a sua viabilidade econômica.
d) A data limite de apresentação do Balanço Patrimonial de um exercício financeiro será sempre até o dia 30 de abril do ano subsequente
aos fatos registrados. No entanto, para as empresas que registram suas movimentações contábeis no Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), o prazo de validade de seu balanço patrimonial se estende até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte e seguem as
mesmas regras da apresentação do balanço patrimonial escriturado em livro contábil.
11.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de quitação com a Fazenda Estadual: apresentar Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás;
b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da empresa, na forma da lei;
c) prova de quitação com a Fazenda Municipal;
d) prova de regularidade com a Fazenda Nacional/Receita Federal: apresentar Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Divida Ativa da União, Certidão Negativa de Débito relativo às contribuições sociais (INSS) e Certidão de Regularidade de
Situação com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
e) comprovante de inscrição do CNPJ, e
f) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, junto à Justiça do Trabalho. A licitante deverá anexar as Declarações conforme
modelos constantes dos Anexos VI a VII, deste edital.
g) Declaração do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN do Estado de Goiás, nos
termos da Lei Estadual nº 19.754/2018.
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h) Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a
prova de regularidade fiscal, mediante apresentação do CRC, deverá ser de ambas (deliberação da Procuradoria Geral do Estado através de
seu Despacho “AG” nº 001930/2008).
11.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.8.1. atestado (s) de capacidade técnica, emitido por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou
ainda empresas privadas, para as quais prestou serviço com características semelhante ao objeto da presente licitação, observando-se que o
atestado deverá conter no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica, identificação do responsável pela emissão do
atestado, identificação do licitante e descrição clara dos serviços prestados, na forma estabelecida no item 14 do Termo de Referência
(Anexo I);
11.8.1.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua
execução, salvo se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, devendo ser apresentado para tanto a cópia do contrato
celebrado, e, caso seja, seus aditivos, bem como as respectivas publicações na imprensa oficial, visando se demonstrar o transcurso da
vigência do ajuste.
11.8.2. Se o licitante que apresentou a melhor oferta tenha optado, quando do seu credenciamento, por exibir outro certificado de registro
cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral, para comprovação de sua regularidade documental, deverá apresentar junto
ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado (CADFOR) documentos que comprovem sua habilitação jurídica, qualificação
econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e declaração de que atende plenamente ao que dispõe o inciso
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do encerramento do presente Pregão eletrônico.
11.8.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), será
assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que for declarado o vencedor, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do art. 5º , caput, da Lei Estadual nº
17.928/12.
11.8.4. Os demais licitantes serão cientificados caso o licitante vencedor opte pela regularização fiscal acima prevista.
11.8.5. A não regularização da documentação no prazo estabelecido no subitem 12.5., implicará na decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, momento em que o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre
os licitantes, nos termos do art. 20-A, da Lei Estadual nº 17.928/12.
11.8.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será adjudicado o objeto para o licitante que apresentou proposta de menor
preço final.
11.8.7. Da sessão pública do Pregão Eletrônico, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site www.comprasnet.go.gov.br.
11.8.8. O resultado final será disponibilizado nos sites: www.comprasnet.go.gov.br .
11.9. A comprovação da experiência para todos os profissionais dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
12. RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar, no prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção motivada de recorrer da
decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de suas razões no campo próprio definido no sistema eletrônico, sendo que a falta de
manifestação no prazo concedido importará na decadência do direito de recurso e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação
ao licitante vencedor.
12.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos
pelo Pregoeiro.
12.3. Ao licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias, contados de sua manifestação, para
apresentação das razões do recurso, através de formulário próprio do sistema eletrônico, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar, através de formulário próprio do sistema eletrônico, contrarrazões em igual prazo, que terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo do recorrente.
12.4. Somente serão conhecidos os recursos, suas razões e, consequentemente, as contrarrazões, quando interpostos tempestivamente e
encaminhados através do sistema eletrônico.
12.5. Caberá ao pregoeiro receber, examinar, instruir e decidir sobre os recursos e, quando mantida a sua decisão, encaminhar os autos ao
Secretário para deliberação no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo.
12.6. O Secretário-Chefe da Casa Militar terá prazo de 03 (três) dias úteis para decidir sobre os recursos interpostos, podendo este prazo ser
dilatado até o dobro por motivo justo e devidamente comprovado.
12.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às licitantes pelo COMPRASNET.
12.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
 
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Secretário-Chefe da Casa Militar.
13.2. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido neste edital.
 

Ê
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14. DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA, VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
14.1. Findo o processo licitatório, o licitante vencedor será convocado a assinar o contrato relativo ao objeto do Pregão Eletrônico, no prazo
de 10 (dez) dias.
14.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
14.3. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou recusar-se a assiná- lo, o Pregoeiro
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar diretamente e, respeitados os procedimentos já definidos
neste edital.
14.4. O não comparecimento do licitante vencedor, quando convocado para assinatura do termo contratual, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa, ensejará as cominações previstas neste edital.
14.5. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo, no interesse da administração, ser
prorrogado mediante termo aditivo, observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II, do art. 57, da Lei nº
8.666/93.
14.6. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos motivos previstos no art. 77 e 78, e na forma dos arts. 79 e 80, da
Lei nº 8.666/93, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa.
14.7. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, sem prejuízo de aplicação das penalidades cabíveis,
para os casos de não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais
(inclusive para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS) e previdenciárias, em relação aos empregados da CONTRATADA
que efetivamente participarem da execução do contrato.
14.8. Como condição para celebração do contrato e durante a vigência contratual, o licitante vencedor deverá manter as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Edital.
14.9. A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões no objeto de até 25% (vinte e
cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado da contratação, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
14.10. O presente edital e seus anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte integrante do contrato a ser
firmado, independentemente de transcrição.
14.11. O licitante vencedor deverá providenciar, como condição para assinatura do contrato, o seu cadastro no Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), instituído pelo Decreto Estadual nº 8.808/2016, sendo necessário o envio da documentação correspondente, arrolada no
art. 12, da Instrução Normativa nº 008/2017- SEGPLAN (cópia de documento contendo número do Registro Geral de Pessoa Jurídica e o
termo de declaração de concordância e veracidade – Anexo II da referida Instrução, ao Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da
SEAD, na Avenida República do Líbano, nº 1.945, Setor Oeste, Goiânia-GO.
 
15. DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
15.1. Após a homologação da licitação será emitida Nota de Empenho em favor da Adjudicatária e celebrado o contrato entre as partes.
15.2. Expedida a ordem de serviço, e após a sua execução conforme estabelecido no Termo de Referência (Anexo I deste edital), a
CONTRATADA deverá protocolizar perante a Superintendencia de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira -PPLT a Nota
Fiscal/Fatura correspondente.
15.3. Após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, a Superintedencia de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira -PPLT procederá
a sua verificação. Estando de acordo, a atestará por meio do gestor do contrato. Estando em desacordo, a restituirá à CONTRATADA para
correção.
15.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo gestor do contrato correspondente ao
serviço prestado.
15.5. A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal/Fatura seus dados bancários para a realização do respectivo pagamento, na forma
disposta no art. 4º, da Lei Estadual nº 18.364/2014.
15.6. Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade
fiscal por meio do Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor - CRC, emitido pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado –
CADFOR.
15.7. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, a mesma deverá apresentar a devida comprovação, acompanhada da fatura, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
15.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta. Após este período será
utilizado o IPC-A (IBGE) como índice de reajustamento.
15.9. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na
alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
15.10. Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, esta fará jus à
devida compensação financeira, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os
encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:
EM = N x Vp x (I/365), onde:
EM: Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N : Número de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp : Valor da parcela em atraso;
I : IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE)/100.
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15.11. Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria de Estado da Csa
Militar é nº 37.261.757/0001-49.
 
16. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços relativas ao presente exercício correrão à conta da classificação
orçamentária:FONTE: 100 - TESOURO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA
MILITAR; NATUREZA DE DESPESA N.º: 3.3.90.37.01.
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito ao contraditório e a ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado junto ao CADFOR, 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, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, inclusive advertência.
17.2. A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração deverão ser graduados pelos seguintes
prazos:
I - 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertências, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no
prazo determinado pela Administração;
b) alteração de quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
II - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado do fornecimento; III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação do fornecimento sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;
c) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual;
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
17.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CADFOR.
17.4. Antes da aplicação de qualquer penalidade, será garantido à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório.
17.5. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis, inclusive as previstas no Termo de Referência.
17.6. Não será aplicada multa se o atraso no fornecimento resultar de caso fortuito ou de força maior, desde que devidamente comprovado.
17.7. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita ainda às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002,
Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.
 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Após o registro da proposta no sistema, não serão aceitas alegações e nem alegação de desconhecimento do preço proposto.
18.2. A SECAMI poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
18.3. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
18.4. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório.
18.5. É facultado ao Pregoeiro ou ao Secretário-Chefe da Casa Militar, ou autoridade por ele delegada, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
Sessão Pública.
18.6. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado exceto o serviços de dedetização e
desratização.
18.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
18.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
18.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na SECAMI
18.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição
da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
18.11. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarretam irregularidades no procedimento, bem como não
importam em vantagens a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais.
18.12. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
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18.13. Havendo divergência entre as prescrições constantes do edital e seus anexos e as constantes nos sites www.comprasnet.go.gov.br
ecasamilitar www.casamilitar.go.gov.br , prevalecerá, sempre, a descrição deste edital e seus anexos.
18.14. É de responsabilidade do Licitante o acompanhamento do processo pelos sites www.comprasnet.go.gov.br ou
www.casamilitar.go.gov.br até a homologação do certame.
18.15. A CONTRATADA, durante a execução contratual, deverá cumprir integralmente o Acordo Coletivo de Trabalho/Convenção
Coletiva de Trabalho, Dissídio Coletivo e/ou instrumento normativo (Regulamento de Empresa, Plano de Cargos e Salários etc.), relativo à
categoria profissional abrangida no contrato, bem como a legislação em vigor., observando os preceitos da legislação sobre jornada de
trabalho, conforme categoria profissional, sem prejuízo da previsão de aplicação das jornadas de trabalho previstas em Acordo Coletivo de
Trabalho/Convenção Coletiva de Trabalho, Dissídio Coletivo e/ou instrumento normativo (Regulamento de Empresa, Plano de Cargos e
Salários etc.), se mais favoráveis.
18.16. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes do
contrato, consoante art. 71 da Lei 8.666/1993.
18.17. A CONTRATADA deverá viabilizar a verificação da comprovação mensal pelo CONTRATANTE, na integralidade ou amostragem,
do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais (inclusive para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.
18.18. A CONTRATADA deverá indicar preposto para representá-la na execução do contrato, nos termos do art. 68 da Lei 8.666/1993.
18.19. A CONTRATADA deverá assegurar aos seus empregados ambiente de trabalho adequado, inclusive em relação aos equipamentos e
instalações, visando o pleno cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.
18.20. Disponibilizar os seguintes documentos: (i) sempre que solicitado pela fiscalização: a) CTPS; b) Contrato de trabalho; c) Acordo
Coletivo de Trabalho/Convenção Coletiva de Trabalho, Dissídio Coletivo e/ou instrumento normativo (Regulamento de Empresa, Plano de
Cargos e Salários etc.) relativo à categoria profissional abrangida no contrato; e, d) atestados médicos admissionais e demissionais; e (ii)
mensalmente ou sempre que solicitado pela fiscalização: a) comprovante de pagamento dos salários, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salário (com a juntada dos contracheques, com comprovação de depósito do numerário em banco ou
mediante recibo); b) comprovante da concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional (com a juntada do recibo de
férias); c) comprovante da concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido (com a juntada dos
contracheques, com comprovação de depósito do numerário em banco ou mediante recibo); d) comprovante de pagamento das obrigações
trabalhistas dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato (com a juntada das guias CD/SD1 e GRRF´s2, se for o caso,
bem como dos TRCT´s3 válidos, sem prejuízo da necessária alimentação do CAGED4); e, e) certidão de regularidade trabalhista, sempre
com data de validade posterior à data de emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
18.21. A CONTRATADA é obrigada a viabilizar o acesso de seus empregados, via Internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram regularmente
recolhidas.
18.22. A CONTRATADA é obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de
recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização.
18.23. A CONTRATADA é obrigada a fornecer, mensalmente ou sempre que solicitado pela fiscalização, os seguintes documentos: a) Guia
da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante
emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;
b) folhas de pagamento; e, c) certidões de regularidade fiscal para com as Fazendas Públicas Federal (que atualmente abrange as
contribuições previdenciárias), Estadual e Municipal, sempre com data de validade posterior à data de emissão da respectiva nota
fiscal/fatura.
18.24. A CONTRATADA é obrigada a viabilizar a emissão do “cartão cidadão” pela Caixa Econômica Federal para todos os seus
empregados, com o objetivo de verificar se o seu FGTS está sendo regularmente recolhido.
18.25. A CONTRATADA é obrigada a fornecer, mensalmente ou sempre que solicitado pela fiscalização, os seguintes documentos: a)
Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); b) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela
Internet; c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo Sefip (RE); d) Comprovante de Declaração à Previdência; e) folhas de
pagamento; e, f) certidão de regularidade fiscal para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, sempre com data de validade
posterior à data de emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
18.26. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações de que tratam os subitens do item 11, o
CONTRATANTE comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento do valor total da fatura mensal, salvo se a CONTRATADA
comprovar o exato valor objeto de inadimplemento, ocasião em que o pagamento será proporcional ao saldo remanescente (valor total da
fatura mensal – valor objeto de inadimplemento), até que a situação seja regularizada. Em não havendo quitação das obrigações
inadimplidas por parte da contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a contratante poderá efetuar o pagamento dos salários diretamente aos
empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS.
18.27. Em caso de indício (s) de irregularidade (s) no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais (inclusive para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS), os fiscais ou gestores de contratos deverão oficiar os órgãos responsáveis pela
fiscalização, tais como: Secretaria da Previdência Social e Secretaria da Receita Federal do Brasil (ausência e/ou irregularidade no
recolhimento das contribuições previdenciárias) e Ministério do Trabalho e Emprego (ausência e/ou irregularidade no recolhimento do
FGTS e descumprimento de obrigações trabalhistas).
18.28. Deverá a vencedora apresentar no momento da contratação declaração nos termos do art. 10 da Lei 20.489 de 10 de junho de 2019,
em que possue o Programa de Integridade implantado.
 
19. DOS ANEXOS
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Proposta;
ANEXO II-A Planilha de Custos e Formação de preços;
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ANEXO III - Modelo de Declaração de Atestado de Capacidade Técnica;
ANEXO IV - Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração Pública; 
ANEXO V - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação;
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor;
ANEXO VII - Declaração que Atende as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do MTE
ANEXO VIII - Modelo de Declaração de que não possui parentesco;
ANEXO IX - Declaração de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP
ANEXO X - Minuta de Contrato.
 

Goiânia, 21 de janeiro de 2020.

 
Lucas Passos Galvão - 3º Sargento QPPM

Pregoeiro

 
 

Gean Carlo Lemes - Soldado PM
Pregoeiro e membro da Equipe de Apoio

 
 

Jose Wilson Barcelos de Morais - Cabo PM
Pregoeiro e membro da Equipe de Apoio

 
 

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO
1.1 Constitui o objetivo deste Termo de Referência e de seus anexos, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, elevador, manutenção predial, com
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e suas
dependências, Palácio das Esmeraldas e Serviço Aéreo do Governo do Estado de Goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses;
1.2 A prestação de serviços de que trata este Termo de Referência não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e
a Secretaria de Estado da Casa Militar, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
 
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Considerando o teor do PARECER ADSET- 12317 Nº 10/2019 (6018210), que sugere a imediata instauração de procedimento
licitatório para a contratação integral dos serviços objeto do Contrato n.º 24/2018-SECAMI. Foi designado o  ST Hipías Rogério Pires de
Sousa e o  Marcos Alves Silva, Auxiliares Administrativos da SAPPLT,  para a elaborarem o Termo de Referência e a coleta dos
orçamentos necessários para o inicio do processo licitatório;
2.2 Os serviços a serem contratados se enquadram como serviços de natureza continua, pois sua interrupção pode comprometer a
continuidade das atividades desta Administração, faz-se, portanto necessária. Ademais, a Secretaria de Estado da Casa Militar, não possui
em seu quadro de pessoal os cargos descritos no presente Termo de Referência, por não compreenderem atividades ligadas diretamente à
sua atividade-fim;
2.3 As todas as atividades dos serviços a serem contratados são descritas de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO do
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
 
3. DO QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Lote Único (Disputa Geral)

ITEM CARGOS/ ESPECIALIDADES Código
Suprilog QDE CARGA

HORÁRIA
VALOR UNIT.
MENSAL (R$)

VALOR
MENSAL (R$)

VALOR ANUAL
(R$)

1 Porteiro 79792 4 44 hs semanais 3.209,03 12.836,12 154.033,44

2 Recepcionista 36741 10 44 hs semanais 3.067,39 30.673,90 368.086,80
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3 Servente de Limpeza 57133 51 44 hs semanais 4.043,39 206.212,89 2.474.554,68

4 Ascensorista 49404 16 30 hs semanais 3.357,78 53.724,48 644.693,76

5 Encarregado 70231 3 44 hs semanais 3.504,35 10.513,05 126.156,60

6 Copeira 37946 3 44 hs semanais 2.994,63 8.983,89 107.806,68

7 Limpador de Fachada 49405 2 44 hs semanais 4.328,37 8.656,74 103.880,88

8 Supervisor 54116 1 44 hs semanais 5.670,28 5.670,28 68.043,36

9 Analista de Suporte Técnico 54130 3 44 hs semanais 4.539,05 13.617,15 163.405,80

10 Jardineiro 71574 2 44 hs semanais 3.519,40 7.038,80 84.465,60

11 Pedreiro 43961 1 44 hs semanais 5.139,67 5.139,67 61.676,04

12 Eletricista 55191 3 44 hs semanais 5.994,41 17.983,23 215.798,76

13 Pintor Predial 36740 2 44 hs semanais 5.139,67 10.279,34 123.352,08

14 Encanador 36728 3 44 hs semanais 5.139,67 15.419,01 185.028,12

15 Carregador / Chapa 32691 2 44 hs semanais 4.051,34 8.102,68 97.232,16

16 Montador de Moveis 36720 1 44 hs semanais 5.019,47 5.019,47 60.233,64

TOTAL: 419.870,70 5.038.448,40

 
3.2 Valor Médio Total:
3.2.1 Mensal: R$ 419.870,70 (quatrocentos e dezenove mil oitocentos e setenta reais e setenta centavos) ;
3.2.2 Anual: R$ 5.038.448,40 (cinco milhões, trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) .
 
4. ESPECIFICAÇÃO:
4.1 Definição das áreas:

a) Área interna total: 24.539 m2

b) Área externa total: 4.000 m2

OBS: As áreas acima mencionadas correspondem ao sub-solo, auditório, pavimento térreo, 1º  ao 11º  andares, calçadas e
estacionamentos.
4.2.1 Discriminação das áreas e metragens:
4.2.1.1 - Piso:

a) Piso em granito: 2.761 m2

b) Piso em resina vinílica PVC (paviflex) : 15.992 m2

c) Piso em carpete: 558m2

d) Piso em cerâmica: 2.131 m2

e) Piso em cimento grosso: 3.097m2

4.2.1.2 - Paredes:

Alvenaria com pinturas: 26.495m2
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a) Divisórias: 4.291 m2

b) Vidros: 2.145 m2

4.2.1.3 - Sanitários por pavimento:
a) Quantidade de sanitários públicos: 06 (sendo 03 em cada ala);

b) Área: 30m2 cada;
4.2.1.4 - Conteúdo dos sanitários:
a) Feminino - 05 vasos e 04 cubas;
b) Masculino - 02 mictórios, 02 vasos e 03 cubas;
c) Para Pessoas com Deficiência - 01 vaso e 01 cuba;
d) Quantidade de sanitários privativos – 02;
c) Área dos sanitários privativos: 3,80 m2 cada;
e) Conteúdo dos sanitários privativos: 01 vaso e 01 cuba;

f) Total geral de área dos sanitários: 676 m2
. 

4.2.1.5 - Copas:
a) Total geral de copas: 03;

b) Área: 17 m2 cada.
4.2.1.6 - Fachada (vidros):

a) Área sul: 3.398 m2
;

b) Área norte: 1.580 m2
. 

4.3 Uniformes:
4.3.1 Crachá
a) Medido 60,0 mm x 100,0 mm vertical sendo em material de PVC branco, tento o nome do ocupante do posto de trabalho e cargo, foto 29
x 22,28 mm com fundo branco centralizado no crachá, nome ou logomarca da contratada e CPF.
4.3.2 Encarregada
a) Camiseta de malha de manga curta cor azul claro com colete cor preto com bolso, sapato preto, calça com a mesma cor e tecido do colete.
4.3.3 Ascensorista
a) Camiseta de manga curta branca com colete preto, laço de fita de cetim dupla face de 1,60 (um metro e sessenta centímetro) de
comprimento e 5 (cinco) cm de largura na cor preta, laço com rede para os cabelos, sapato fechado na cor preta e calça preta do mesmo
tecido do colete.
4.3.4 Serventes
a) Confeccionar calças com moldes femininos e masculinos com melhor acabamento, com zíper, botão, tendo na parte de traz elástico e com
passador de cinto e camiseta azul.
4.3.5 Manutenção
a) Confeccionar calças com molde masculino com melhor acabamento, com zíper, botão, sendo na parte de traz elástico e com passador de
cinto, botina de couro com biqueira de aço;
4.3.6 Porteiros
a) Masculino: Blazer na cor preta, gravata azul Royal, camisa de manga curta na cor azul claro, sapato preto e calça da mesma cor e tecido
do blazer;
b) Feminino: Blazer na cor preta, lenço azul Royal, camisa de manga curta na cor azul claro, sapato preto e calça da mesma cor e tecido do
blazer.
4.3.7 Recepcionista
a) Masculino: Blazer na cor preta, gravata azul Royal, camisa de manga curta na cor azul claro, sapato preto e calça da mesma cor e tecido
do blazer;
b) Feminino: Blazer na cor preta, lenço azul Royal, camisa de manga curta na cor azul claro, sapato preto e calça da mesma cor e tecido do
blazer.
4.3.7 Copeira
a) Jaleco na cor preta (Oxford) com detalhes em renda branca no punho, gola e bolso sendo a calça do mesmo tecido do jaleco, com touca
na cor branca e sapato emborrachado na cor branco;
4.3.8 Supervisor
a) Camisa azul sem gravata manga curta, calça social preta e sapato preto.
4.3.9 Analistas de Suporte Técnico
a) Camisa gola pólo na cor azul escuro com logomarca da empresa, calça jeans e botina de couro com biqueira de aço.
 
5. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
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5.1 Prestar as informações e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE;
5.2 A CONTRATADA, além do fornecimento do material de limpeza e conservação de higiene pessoal, da mão-de-obra, dos equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza do prédio e demais atividades, obrigando-se a:
5.3 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
5.4 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa
conduta e demais referenciais, tendo as funções profissionais legalmente registradas;
5.5 Manter a disciplina nos locais dos serviços;
5.6 A CONTRATADA deverá fornecer uniforme completos a todos os empregados que atuarem na execução direta dos serviços,
especialmente: conjunto de calça, camisa, camiseta e calçado (com solado de borracha em perfeitas condições de isolamento), dependendo
da função;
5.6.1 A exigência do fornecimento de uniforme pela contratada se justifica em busca da padronização, evitando-se assim o uso de roupas
inadequadas ao ambiente do serviço público, fato este que contribui inclusive para a normatização das ações a serem terceirizadas.
5.7 Os uniformes deverão ser fornecidos aos empregados no início da prestação dos serviços;
5.8 Os empregados deverão exercer suas funções devidamente uniformizados, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e
com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) de acordo com o disposto no respectivo
Acordo Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho;
5.9 Conforme o tipo do serviço a ser executado e as medidas e equipamentos de segurança requeridos caso a caso, a CONTRATADA deverá
disponibilizar para seus empregados Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados e dimensionados pela CONTRATADA para
boa execução dos serviços e em observância às normas legais de segurança e proteção aplicáveis;
5.10 A CONTRATADA deverá fornecer/renovar anualmente ou quando solicitado pelo Contratante, uniformes novos e completos a todos
os seus empregados envolvidos nos serviços objeto deste Termo de Referência;
5.11 Os uniformes a serem utilizados pelos profissionais prestadores dos serviços, deverão ser aprovados previamente pela
Superintendência de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o modelo, detalhes, cores, acessórios, calçados e tecidos;
5.12 As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade compatíveis com cada função exercida, durável e que
não desbote facilmente;
5.13 A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme e Equipamento de Proteção Individual a
seus empregados;
5.14 Quando houver mudança de empregado do quadro da CONTRATADA, esta deverá providenciar-lhe uniforme completo e EPI’s ao
iniciar seus trabalhos;
5.15 Manter junto aos locais de trabalho durante os turnos, encarregados capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos
assumidos;
5.16 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados
serem substituídos. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;
5.17 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspirador de pó, enceradeiras, mangueiras,
baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração
Pública;
5.18 Implantar de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços de forma a obter uma operação correta e
eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências do prédio;
5.19 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares vigentes da Superintendência de
Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira;
5.20 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados, por meio de
seus encarregados;
5.21 Disponibilizar, por conta da CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, um (a) técnico (a) de segurança do trabalho para
cumprir horário nas instalações da CONTRATANTE, 8h (oito) horas diárias, em dias úteis, acompanhar e fiscalizar os colaboradores em
suas respectivas rotinas de trabalho;
5.22 Emitir o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), em formulário próprio do Instituto de Seguridade Social (INSS), em caso de
eventual ocorrência de acidente com seus empregados nas dependências do PPLT;
5.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de segurança e de funcionamento do
Palácio Pedro Ludovico Teixeira;
5.24 Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndio nas áreas do prédio;
5.25 Registrar e controlar diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências;
5.26 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, norma
e legislação;
5.27 Disponibilizar na data do início dos trabalhos e mensalmente o estoque mínino de materiais de limpeza e higiene, além de todas as
ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços objeto do contrato, onde na falta de qualquer dos itens, implicará em
Glosa;
5.28 Observar a conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos
serviços;
5.29 As diluições e/ou misturas dos produtos de limpezas devem obedecer às instruções dos fabricantes dos mesmos;
5.30 Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:
a) Utilizar, nos serviços objeto do contrato, substâncias biodegradáveis e não poluentes;
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b) Não utilizar substâncias que gerem resíduos classificados como perigosos nos termos da Norma ABNT/NBR 10.004/2004;
c) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às especificações determinadas pela
ANVISA;
d) Racionalizar/economizar energia elétrica e água na execução dos serviços;
e) Observar a Resolução CONAMA nº 20 de 7/12/1994, e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruídos no
seu funcionamento;
f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços;
g) Adotar a IN nº 001/2010 SLTI MPOG na execução dos serviços de limpeza, asseio e conservação;
5.31 Realizar a dedetização e desratização das instalações do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Palacio da Esmeraldas e e Serviço Aéreo do
Governo do Estado de Goiás, trimestralmente, através da contratação de empresa especializada neste tipo de serviço, que devera ainda
fornecer o laudo técnico de execução do serviço e tipo de produtos utilizados, além de realizar a dedetização reforço após 15 (quinze) dias;
5.31.1 A possibilidade de subcontratação para o serviço de dedetização e desratização das instalações do Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
Palacio das Esmeraldas e Serviço Aéreo do Governo do Estado de Goiás, trimestralmente, será condicionada à autorização da contratante
mediante apresentação de orçamento do serviço.
5.31.1.1 A autorização de subcontratação deverá ser precedida de pesquisa de mercado com fornecedores distintos, visando aferir
economicidade, sendo possível que a contratante determine o fornecedor, caso encontre orçamento mais vantajoso ou recuse orçamento com
valores incompatíveis aos praticados no mercado.
5.31.1.2 Em caso de subcontratação não autorizada ocorrerá a possibilidade de rescisão contratual e aplicação de multa.
5.32 Os serviços deverão ser executados em horários que não prejudiquem o regular funcionamento das atividades dos órgãos instalados no
prédio;
5.33 Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação bem como a fiel observância ao art. 71 da Lei 8.666/93;
5.34 Ficar responsável por todas as despesas inerentes aos serviços contratados, inclusive as de pagamento de seguro contra acidentes de
trabalho, responsabilizando-se também por danos causados à administração e terceiros;
5.35 Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;
5.36 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho;
5.37 Substituir, sempre que exigido pela Superintendência de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, qualquer empregado cuja
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina exigida pela
Administração Pública e/ou inconveniente ao interesse do Serviço Público;
5.38 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados para atender eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem
como impedir que o funcionário que cometa qualquer falta disciplinar seja mantido ou retorne as instalações do Palácio Pedro Ludovico
Teixeira;
5.39 Responsabilizar por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos,
contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte, outras que porventura venham a ser criadas ou exigidas pelo Governo Federal;
5.40 Fiscalizar regularmente seus empregados designados para prestação dos serviços contínuos e verificar as condições em que estão sendo
prestados;
5.41 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus empregados quando da prestação
dos serviços;
5.42 Apresentar mensalmente relatório de faltas, ausências, substituições e fornecimento de materiais de limpeza e higiene ocorridas no mês
(Glosa), conforme o modelo a ser submetido à aprovação pela Superintendência de Administração do PPLT, devidamente assinado pelo
setor pertinente onde se deram tais ocorrências, cuja não apresentação junto a Nota Fiscal e/ou fatura da prestação de serviços contínuos
ensejará a retenção do pagamento até o atendimento desta exigência;
5.43 Deverá ser fornecido pela CONTRATADA a sua Supervisão Administrativa no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, todo material de
escritório necessário, além da disposição de 01 (um) computador com impressora;
5.44 E vedado à subcontratação de outra empresa para a execução do todo ou de parte dos serviços objeto desta licitação, exceto o
serviço previsto no Item 5.31;
5.45 Os empregados em serviço possuirão vínculos empregatícios exclusivamente com a contratada, sendo esta responsável pelo pagamento
de salários e demais vantagens e recolhimento de todas as obrigações e tributos pertinentes, bem assim por quaisquer acidentes de que
possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada nos artigos 30 e 60 do Regulamento do Seguro de
Acidentes de Trabalho aprovado pelo Decreto Nº 61.784, de 20 de novembro de 1987;
5.46 A contratada deverá fazer anotações de responsabilidade técnica no CREA-GO, com validade durante toda a vigência do
contrato, referente às instalações elétricas e hidráulicas (preventivo-fixo);
5.47 A contratada deverá fazer anotações de responsabilidade técnica no CREA-GO, com validade durante toda a vigência do
contrato, referente aos pontos de ancoragem dos equipamentos e dos cabos de segurança dos trabalhados que irão realizar a
limpeza da fachada;
5.47.1 Os Engenheiros Mecânico e Civil, que serão os responsáveis pela RT dos pontos de ancoragem, deverão realizar o projeto
para a montagem do andaime (cadeira suspensa) e emitir o Parecer atestando o suporte de carga nos locais onde serão instalados os
pontos de ancoragem e equipamentos;
5.48 Além dos treinamentos previstos neste Termo, a contratada fica obrigada a providenciar treinamento personalizado para todos os
colaboradores que prestarão serviços nas dependências do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sem custo adicional à contratante, antes do
início da execução do ajuste, ao completar 06 (seis) meses e àqueles que vierem a prestar serviço no PPLT durante a vigência do contrato;
5.49 Apresentar em 15 (quinze) dias após o início dos serviços ou substituição de empregado, cópias das carteiras de trabalho dos
empregados, constando o registro dos contratos de trabalho, observado o prazo legal para assinatura;
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5.50 Realizar os exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;
5.51 Pagar até 5º dia útil do mês subseqüente, os salários dos empregados utilizados nos serviços contratados, bem com, recolher no prazo
legal, todos os encargos decorrentes, exibindo, sempre que solicitado, as respectivas comprovações;
5.52 Fornecer, no total, o auxílio alimentação ou refeição, vale transporte ou qualquer outro benefício mensal do mês seguinte, até o último
dia útil do mês;
5.53 Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao pagamento das faturas correspondentes aos
serviços contratados;
5.54 Encaminhar à Superintendência de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira junto à primeira fatura os seguintes
documentos: recibo de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), recibo de entrega dos uniformes, exame médico
ocupacional dos empregados envolvidos na execução do contrato, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
5.55 Apresentar, juntamente com a nota fiscal de serviço, as certidões comprobatórias de regularidade fiscal, débitos trabalhistas, FGTS,
previdenciária e a documentação exigida pela Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, a saber:
a) Relação dos empregados contratados com sua respectiva função;
b) Comprovante de depósito em conta corrente de cada funcionário;
c) comprovante de pagamento de auxílio-alimentação;
d) comprovante de pagamento de vale-transporte;
e) relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;
f) resumo das informações à Previdência Social constante do arquivo SEFIP;
g) comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS;
h) resumo do fechamento-empresa/FGTS;
i) relação de tomador / obra;
j) protocolo de envio de arquivos;
l) guias do FGTS e GPS pagas;
m) Cópia da Rescisão de Contrato de Trabalho no mês da folha apresentada, constando a assinatura do empregado, depósito em conta
corrente e GRRF, em caso de demissão se justa causa, bem como recibo de férias constando assinatura do empregado e comprovante de
depósito em conta corrente.
5.56 Nenhuns pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente a liquidação de qualquer obrigação financeira que
eventualmente lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;
5.57 A CONTRATADA deverá manter em Goiânia-GO escritório de apoio administrativo e de recursos humanos, com o intuito de atender
as necessidades de seus empregados, assim sendo, nenhum assunto correlato ou reuniões classistas, poderão ser tratados nas dependências
do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.
 
6. DAS NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
6.1 Conforme a Instrução Normativa nº 07/2017-GAB, da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, segue
procedimentos e requisitos a serem obedecidos nos contratos de terceirização de serviços realizados pela Administração Pública Estadual,
em relação ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Segura e Saúde no Trabalho
6.2 A empresa, no momento da contratação ou na fase de habilitação, declarará, por escrito e ostensivamente, que tem condições de atender
as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do MTE aplicáveis às atividades objeto do contrato e que tem condições de apresentar
as documentações solicitadas neste Termo nos prazos determinados.
6.3 A empresa Contratada deverá fornecer à Secretaria da Casa Militar:
I – Cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) atualizado e nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 – MTE;
II – Cópias dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que desempenharão suas funções nas
dependências do Órgão,  nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78;
III – Cópia do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria 3.214/78 – MTE;
IV – Cópia do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), nos moldes da NR-18 da
Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que as atividades contratadas incluírem a execução de serviços de construção, demolição e/ou reforma,
que envolverem 20 ou mais empregados;
V – Cópias dos comprovantes (lista de presença,  cópias das Ordens de Serviço, certificados ou outra forma de registro) da realização do
treinamento de integração /admissional, inclusive aplicação das Ordens de Serviços (geral e/ou especificas) fornecidas a cada um dos
trabalhadores, conforme exigências da NR 01 do MTE ou NR especifica sobre a atividade a ser realizada;
VI – Cópias dos comprovantes (certificados ou outros) da realização dos treinamentos de segurança em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Básico e SEP
quando aplicável), máquinas e equipamentos (NR 12), espaço confinado (NR 33), trabalho em altura (NR 35) e outros;
VII – Cópias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI fornecidos aos trabalhadores, conforme
exigências da NR 06 do MTE;
VIII – Cópias das Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) de todos os produtos químicos utilizados pela Empresa
Contratada nas dependências do Órgão Contratante.
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6.4 Os documentos mencionados devem ser fornecidos, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, ao contratante, que os
encaminhará imediatamente ao seu Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do Servidor Público (SESMT Público) para avaliação e
validação por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 10
(dez) dias após o recebimento dos documentos.
6.5 A empresa Contratada comprometer-se-á com os seguintes itens conforme as exigências legais:
I - Constituir os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinações da
NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Público, sendo que neste último caso a aplicação ocorrerá por
ocasião da renovação ou aditivo do contrato e será inserida no modelo padronizado aplicável à espécie;
II – Formar sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme determinações da NR-5 da Portaria 3.214/78;
III – Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) específicos aos riscos em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
bem como,  treinamento de uso adequado,  guarda e conservação  e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo do que determina a NR-
6, da Portaria 3.214/78 do MTE;
IV – Registrar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorrência de qualquer acidente com seus empregados nas dependências
ou a serviço do Órgão Contratante, bem como nos trajetos;
V – Treinar os seus empregados, em caso de identificação de riscos, após o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda não
foram treinados, antes do inicio da execução das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes à função e medidas de controle
existentes,  em atendimento às Normas Regulamentadoras do MTE;
VI – Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo necessário, solicitar o auxilio do órgão
contratante;
VII- Providenciar a elaboração dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78-
MTE;
VIII – Providenciar a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no
Órgão, conforme legislação previdenciária vigente;
IX – Providenciar as atualizações, anualmente ou sempre que necessárias, dos programas PPRA e/ou PCMAT e PCMSO para as atividades /
serviços contratados;
X – Providenciar a elaboração das documentações exigidas para os trabalhos/atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
espaço confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Básico e SEP quando aplicável), máquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as
Normas Regulamentadoras do MTE;
XI – Apresentar ao SESMT Público do Órgão contratante, cópias dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos empregados em
atividade.
6.6 Nos contratos realizados pela Administração Pública o Órgão contratante poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das cláusulas e legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho.
6.7 O descumprimento, a qualquer tempo, das cláusulas contratuais ou legislação referente à saúde e segurança no trabalho implicará na
aplicação de advertência, multa e rescisão contratual, em caso de reincidência ou resistência, respondendo o gestor do contrato pela omissão
quanto à falta de comunicação ao SESMT Público e a adoção das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.
6.8 É de responsabilidade da empresa Contratada, apresentar ao SESMT Público do Órgão Contratante ou, quando não houver, ao gestor do
contrato, cópias dos documentos supramencionados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o inicio da execução dos serviços
contratados pelo Órgão e anualmente, a contar da data do inicio de vigência do contrato ou no prazo de 60 (sessenta) dias antes do final do
contrato, caso seja inferior a um ano.
 
7.  DA GARANTIA CONTRATUAL
7.1 A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do
contrato e deverá ser no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato em uma das opções conforme § 1°, do art. 56, da
Lei n° 8.666/93.
7.2 A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o termino da vigência contratual e será renovada a cada prorrogação efetivada,
nos moldes do art. 56 da Lei n.º 8.666/93 e conforme definido no art. 19, inciso XIX da IN SLTI/MPOG n.º 02/2008, com redação dada pela
IN SLTI/MPOG n.º 03/2008.
7.3 A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento das obrigações contratuais.
7.3.1 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 03 (três) meses contados do final da vigência do
contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês
após o encerramento da vigência contratual, a mesma será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo
CONTRATANTE, conforme estabelecido no inciso IV do art. 19-A da IN SLTI/MPOG n.º 02/2008, acrescentado pela IN SLTI/MPOG n.º
06/2013, sem prejuízo das demais sanções previstas no instrumento convocatório em seus anexos.
 
8. DOS DEMAIS SERVIÇOS LICITADOS
Constituem as demais funções nas seguintes atribuições:
8.1 ENCARREGADO DE EQUIPE - Carga Horária - 44 horas semanal – Descrição:
a) Supervisionar, coordenar e orientar os serviços, zelando pelo cumprimento dos prazos e pela qualidade dos serviços;
b) Atribuir as tarefas aos funcionários sob sua responsabilidade, responsabilizando-se pelo cumprimento;
c) Proceder à revisão diária dos serviços executados;
d) Controlar a pontualidade e assiduidade dos empregados;
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e) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quaisquer irregularidades no tocante à execução dos serviços e/ou outras ocorrências;
f) Zelar pela disciplina e apresentação pessoal dos funcionários;
g) Receber e emitir documentos;
h) Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA;
i) Esclarecer, quando solicitado pelo setor de fiscalização, qualquer dúvida com relação a assunto inerente à execução do contrato;
j) Exercer outras atribuições pertinentes à coordenação geral da equipe.
8.1.1 Escolaridade: Diploma, certificado, devidamente registrado, ou declaração de conclusão de curso de graduação, expedido (a) por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
8.1.2 Experiência: Experiência comprovada de no mínimo 6 (seis) meses, na execução de serviço de supervisor ou encarregado de pessoal,
de serviços gerais ou correlatos.
8.1.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
8.2 PORTEIRO - Carga Horária- 44  hs. semanais
Esse posto de Trabalho terá turno de 08 horas diária  (Horário de 07h00min ás 21h30min horas),  conforme a quantidade contratada, com a
carga horária de 44 horas semanais de segunda a sexta-feira.
8.2.1 Descrição das atividades:
a) Fiscalizar a guarda do patrimônio;
b) Cadastrar os veículos nas portarias e guaritas do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, bem como indicar o local adequado para
estacionamento;
c)  Comunicar qualquer situação anormal que houver no posto de trabalho;     
d) Receber e acompanhar pessoas e mercadorias;
e) Outras atividade atinentes à função.
8.2.2 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio completo;
b) Experiência comprovada de 12 (doze) meses na área.
8.2.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.3 ASCENSORISTA – Carga Horária - 30 horas semanais 
8.3.1 Descrição das atividades:
a) Operar elevadores no transporte de pessoas e cargas, observando o limite de peso respectivo;
b) Manter o elevador sempre limpo e em perfeita condições de funcionamento;
c) Informar qualquer irregularidade verificada;
d) Tratar com cortesia os passageiros e indicar, quando solicitado, a localização de salas e departamentos.
8.3.2 Qualificação mínima exigida:
a) ensino médio completo;
b) experiência comprovada de 12 (doze) meses na área.
8.3.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.4 RECEPCIONISTA – Carga  Horária – 44 horas semanais
8.4.1 Descrição das atividades:
- Execução de atividades de recepção em portarias ou locais de acesso ao Edifício Palácio Pedro Ludovico Teixeira, compreendendo, em
linhas gerais, às seguintes atribuições:
Obs: O rol de tarefas listados abaixo é apenas exemplificativo, podendo ser exigidas outras atividades não constantes nele, compatíveis com
o posto, em razão de necessidade e de adequação dos serviços, para que estes atendam a contento à demanda pelos serviços da
Superintendência de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.
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a) Informar ao público sobre os serviços prestados no PPLT;
b) Informar quanto à localização de pessoas, salas e dependências do PPLT;
c) Notificar a segurança sobre a presença de pessoas com atitudes suspeitas;
d) Conferir documentos de identificação dos visitantes de modo a controlar a entrada e a saída de pessoas e de materiais;
e) Efetuar ligações telefônicas quando solicitado;
f) Atender chamadas telefônicas;
g) Fornecer informações genéricas, de acordo com as orientações recebidas ao assumir o serviço;
h) Identificar e cadastrar visitantes, utilizando-se de sistema convencional de controle de acesso às dependências do PPLT ou de sistema
informatizado que venha a ser utilizado na recepção do PPLT;
i) Manter-se atualizado(a) e bem informado(a) sempre que se fizer necessária a adoção de novas rotinas ou quando houver qualquer outra
alteração nos procedimentos de acesso às dependências do PPLT;
j) Cumprir rigorosamente os procedimentos estabelecidos nas normas de acesso e nas rotinas específicas do serviço de recepção; m) receber,
de forma educada e prestativa, os visitantes que se dirigirem ao PPLT, fornecendo-lhes informações precisas e objetivas;
l) Comunicar imediatamente ao responsável designado pela CONTRATANTE para fiscalizar e acompanhar a execução contratual qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências necessárias;
n) Manter o ambiente de trabalho propício para que os serviços se realizem com esmero e perfeição, atendidas todas as condições e
especificações básicas estabelecidas para o cargo de recepcionista;
o) Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho tranquilo e livre de conflitos, de forma a preservar a imagem da Superintendência de
Administração do PPLT e a qualidade dos seus serviços;
p) Atividades correlatas, com semelhante grau de responsabilidade e complexidade;
q) Conferir e passar para o(a) substituto(a) a relação de objetos sob sua guarda
8.4.2 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio completo;
b) Experiência comprovada de 2 (dois) anos na área;
c) Informática básica e digitação.
8.4.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.5 SERVENTE DE LIMPEZA – Carga Horária- 44 hs semanais 
8.5.1 Descrição das atividades:
A - ÁREAS INTERNAS - ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CORREDORES, HALLS, SANITÁRIOS e SIMILARES.
1.  Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte freqüência:
1.1. DIÁRIA
1.1.1. Manter os cestos de lixo isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pela Contratante;
1.1.1.1. Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 06, de 03 de novembro
de 1995;
1.1.2. Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis
existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de incêndio etc;
1.1.3. Esterilizar os telefones, maçanetas e corrimãos com álcool a 70%;
1.1.4. Limpar/lavar as copas e sanitários privativos com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-as em adequadas condições de
higienização durante todo o horário previsto de uso;
1.1.5. Limpar/lavar, no mínimo 02 (duas) vezes ao dia ou sempre que necessário, espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários de
uso público, com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário
previsto de uso;
1.1.6. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
1.1.7. Aspirar o pó em todo o piso acarpetado (quando houver);
1.1.8. Passar pano úmido e polir os pisos em paviflex, cimentados, mármore, granito, fórmica, cerâmica, marmorite, plurigoma e similares;
1.1.9. Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado pela Contratante;
1.1.10. Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;
1.1.11. Passar pano úmido e polir os pisos em paviflex, cimentados, mármore, granito, fórmica, cerâmica, marmorite, plurigoma e similares
e lavar quando necessário;
1.1.12. Limpar os elevadores (quando houver);
1.1.13. Suprir se necessário, os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Contratante;
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1.1.14. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.
1.2. SEMANAL
1.2.1. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
1.2.2. Limpar, com produtos adequados, divisórias, portas, balcões, barras e batentes;
1.2.3. Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado;
1.2.4. Limpar e hidratar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
1.2.5. Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;
1.2.6. Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões e fechaduras;
1.2.7. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;
1.2.8. Limpar/lavar os revestimentos de parede dos sanitários com saneante domissanitário desinfetantes, mantendo-os em adequadas
condições de higienização, durante todo o horário previsto de uso;
1.2.9. Encerar/lustrar os pisos de madeira, paviflex, plurigoma, cimentado, mármore, granito, fórmica, etc;
1.2.10. Lavar o piso e paredes das áreas de oficinas com solução desengraxante usando equipamento apropriado;
1.2.11. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.
1.3. MENSAL
1.3.1. Limpar/remover manchas de forros, paredes e rodapés;
1.3.2. Remover o pó e limpar cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados;
1.3.3. Limpar os equipamentos de informática;
1.3.4. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos e janelas;
1.3.5. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês e executar os demais serviços considerados
necessários à freqüência mensal.
1.4. TRIMESTRAL
1.4.1. Proceder, por sua exclusiva conta a dedetização e desratização de todos os imóveis, duas vezes por ano, sendo que as operações de
dedetização e desratização devem ocorrer na primeira semana de cada trimestre ou outra data a ser definida pela Contratante, e deverão
seguir as normas da vigilância sanitária.
1.5. SEMESTRAL
1.5.1. Efetuar lavagem das áreas acarpetadas (quando houver);
1.5.2. Executar os demais serviços considerados necessários à freqüência semestral;
B - ÁREAS INTERNAS - AUDITÓRIOS, SALAS DE REUNIÕES, DEPÓSITOS, ALMOXARIFADOS e SIMILARES.
1. Os serviços serão executados pela Contratada quando solicitado pela Contratante ou, no mínimo, na seguinte freqüência:
1.1.1. Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pela Contratante;
1.1.2. Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis
existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc;
1.1.3.  Varrer, passar pano úmido e polir os pisos;
1.1.4. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
1.1.5. Limpar divisórias, balcões, portas, barras e batentes;
1.1.6. Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado;
1.1.7. Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
1.1.8. Limpar telefones com produto adequado;
1.1.9. Limpar / remover manchas de forros, paredes e rodapés;
1.1.10. Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados;
1.1.11. Executar demais serviços considerados necessários à manutenção dos ambientes em perfeitas condições de limpeza.
1.2. SEMESTRAL
1.2.1 Dedetizar e desratizar todos os ambientes;
1.2.2 Lavar as caixas d’água dos prédios, removerer a lama depositada e desinfetá-las.
C - ÁREAS EXTERNAS - Consideram-se externas as áreas adjacentes / contíguas às edificações, ajardinadas ou revestidas de cimento,
lajota, cerâmica, asfalto, etc.
1. Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte freqüência:
1.1. DIÁRIA
1.1.1. Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pela Contratante;
1.1.2. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
1.1.3. Varrer as áreas pavimentadas, removendo os detritos acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado pela
contratante;
1.1.4 Retirar papéis, detritos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado pela contratante, sendo
terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não autorizado, situado na área circunscrita de propriedade da Contratante,
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observada a legislação ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho;
1.1.5. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.
1.2. SEMANAL
1.2.1. Lavar os pisos;
1.2.2. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.
1.3. MENSAL
1.3.1 Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento;
1.3.2 Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a
passagem de pessoas;
1.3.3 Limpar e lavar as caixas de gordura;
1.3.4 Executar demais serviços considerados necessários á freqüência mensal.
D - ESQUADRIAS EXTERNAS - Consideram-se esquadrias externas as localizadas nas fachadas das edificações, cuja face externa não
necessite de equipamento especial para execução da limpeza. As esquadrias se compõem de face interna e face externa.
1. Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte freqüência:
1.1. QUINZENAL
1.1.1. Limpar todos os vidros - face interna e externa, aplicando-lhes produtos anti-embaçantes.
 
8.6  ELETRICISTA – Carga Horária - 44 horas semanais
8.6.1. Descrição das atividades
a) Cumprindo uma carga horária individual de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, as quais exercerão as seguintes atribuições básicas:
b) Realização de manutenção preventiva, corretiva em tomadas, quadros de distribuição, disjuntores e demais equipamentos elétricos;
c) Realizar substituição de lâmpadas, fusíveis, e todos os demais trabalhos inerentes ao sistema elétricos;
d) Substituir toda peça que apresente defeito e que não possa ser reparada para seu funcionamento perfeito;
e) Realizar a instalação de novos circuitos e tomadas elétricas, nas dependências do PPLT, sempre que necessário.
8.6.2. Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio completo;
b) Experiência comprovada de 2 (dois) anos na área;
c) Curso na área comprovando que sua experiência e formação e profissional.
8.6.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.7 PEDREIRO – Carga Horária - 44 horas semanais
8.7.1 Descrição das atividades:
a) Cumprindo uma carga horária individual de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, as quais exercerão as seguintes atribuições básicas:
b) Execução de serviços de obras de construção e reformas;
c) Reforma modificação, reparo e conservação de obras nos prédios e demais unidades indicadas pelo Contratante;
d) Execução de serviço de reposição, construção, conservação e pavimentação da área do palácio Pedro Ludovico Teixeira;
e) Serviços diversos Relacionados à construção civil, determinados pelo Superior Imediato.
8.7.2. Qualificação mínima exigida:
a) ensino médio completo;
b) experiência comprovada de 2 (dois) anos na área.
8.7.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.8 JARDINEIRO – Carga Horária - 44 horas semanais 
8.8.1 Descrição das atividades:
a) Conservar as plantas e Jardins internos e externos; 
b) Aguar jardins e plantas ornamentais, diariamente; 
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c) Varrer diariamente a área externa e retirar os entulhos quando necessário; 
d) Realizar o despraguejamento de toda área gramada e plantas, sempre que necessário; 
e) Eliminar manualmente toda a vegetação indesejada existente nos canteiros; 
f) Realizar os serviços de poda de  árvores  que  impeçam  a  passagem  de pessoas ou ofereçam risco de queda; 
g) Efetuar o corte da grama e podas de arvores sempre que necessário; 
h) Rastelar e retirar todo o material proveniente do corte de grama e entulhos existentes, nas áreas gramadas e também daquele proveniente
da poda de árvores; 
i) Retirar entulhos depositados junto aos meios- fio elou canteiros; 
j) Erradicar ervas daninhas nas áreas britadas em geral; 
k) Eliminar ervas daninhas presentes nas vias  e  áreas  pavimentadas / calçadas; 
l) Preparar covas para plantio de árvores e arbustos; 
m) Aplicar inseticida, fungicida, herbicida  e  outros  defensivos  agrícolas, quando autorizado, pela Administração; 
n) Combater a insetos nocivos (formigas, cupim, etc.); 
o) Desobstruir canaletas e drenos, para escoamento de águas pluviais; 
p) Adubar áreas gramadas arborizadas e jardins;
q) Executar outros serviços correlatos.
8.8.2. Qualificação mínima exigida:
a) ensino fundamental;
b) experiência comprovada de 2 (dois) anos na área.
8.8.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.9 COPEIRA – Carga Horária - 44 horas semanais 
8.9.1 Descrição  das atividades:
a) Manusear e preparar alimentos (café, leite, chás, vitaminas, sucos e lanches leves em geral);
b) Ter sempre pronto, nos períodos matutino e vespertino, café e chá;
c) Arrumar bandejas e mesas, servindo as salas sempre que solicitado;
d) Recolher utensílios e equipamentos   utilizados,   promovendo   sua   limpeza, higienização e conservação;
e) Lavar xícaras, copos e demais utensílios existentes na copa e nas salas, mantendo o ambiente de trabalho sempre limpo;
f) Zelar pelo correto armazenamento e conservação dos alimentos e materiais utilizados na copa;
8.9.2 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio completo.
8.9.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.10 LIMPADOR DE FACHADAS – Carga Horária - 44 horas semanais
8.10.1 Descrição das atividades:
8.10.2 Consideram-se fachadas envidraçadas aquelas localizadas nas fachadas das edificações, cuja face externa necessite de equipamento
especial para execução dos serviços, conforme abaixo:
a) Cadeiras de aço deslizantes em cabo de aço da marca Gulin ou similar (equipamento aprovado pelo Ministério do Trabalho);
b) Cordas em nylon e mosquetões específicos para trabalhos em rapel, com corda reserva, visando maior segurança;
c) Dois sistemas de descida e três sistemas de amarração por segurança;
d) Equipamentos de Proteção Individual tais como: cinto de segurança, capacetes, isolamento de áreas para proteção de pedestres, entre
outros; e,
e) Equipamentos combinados para limpeza dos vidros e placas, com varas extensivas.
8.10.3. Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte freqüência:
8.10.3.1. SEMESTRAIS - Deverão ser limpas nos meses de março e setembro de cada ano.
8.10.3.1.1 Limpar as fachadas envidraçadas (face externa), com a utilização de balancim, de conformidade com as normas de segurança do
trabalho, aplicando-lhes produtos anti-embaçantes, que não agridam os vidros, pinturas e demais revestimentos,
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8.10.4 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio completo;
b) Experiência comprovada de 2 (dois) anos na área;
c) Curso de formação de trabalho em altura.
8.10.4.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.11  PINTOR – Carga Horária - 44 horas semanais 
8.11.1 Descrição das atividades:
a) Executar todo tipo de serviço, bem como a manutenção, referentes à pintura interna e externa, dos prédios públicos indicados;
b) Realizar emassamento de paredes, lixar, corrigir, aplicar massa de gesso quando for o caso, realizar pinturas lisa, e texturizada, bem como
pinturas com tinta esmalte sintético, e etc.
8.11.2 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio completo;
b) Experiência comprovada de 2 (dois) anos na área.
8.11.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.12  SUPERVISOR – Carga Horária - 44 horas semanais 
8.12.1 Descrição das atividades:
a) Supervisionar todos os serviços objeto do contrato;
b) Comunicar à Administração os fatos relevantes e inerentes a execução do contrato;
c) Elaborar relatórios mensais sobre a execução dos serviços;
8.12.2 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio completo;
b) Experiência comprovada de 2 (dois) anos na área;
8.12.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.13  ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO– Carga Horária - 44 horas semanais 
8.13.1 Descrição das atividades:
a) Executar projetos de telecomunicações;
b) Executar projetos de infraestrutura de cabeamento;
c) Orientar na identificação das características e na escolha de equipamentos, sistemas e serviços adequados às necessidades dos
requisitantes;
d) Especificar materiais, componentes, equipamentos e sistemas de telecomunicações adequados;
e) Avaliar, especificar e suprir necessidades de treinamento e de suporte técnico;
f) Operar e monitorar equipamentos e sistemas de telecomunicações;
8.13.2 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio completo;
b) Experiência comprovada de 2 (dois) anos na área;
c) Informatica Avançada;
d) Curso de cabeamento estruturado ou outro compatível.
8.13.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
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b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
     
8.14  ENCANADOR – Carga Horária - 44 horas semanais
8.14.1 Descrição das atividades:
a) Cumprindo uma carga horária individual de 44(quarenta e quatro) horas semanais, as quais exercerão as seguintes atribuições básicas:
b) Realização de manutenção preventiva, corretiva em caixas d’água, reservatórios, outros;
c) Realizar substituição de encanamentos, conexões, torneiras, registros, bem como os demais trabalhos inerentes ao sistema
hidrossanitário;
d) Substituir toda peça que apresente defeito e que não possa ser reparada para seu funcionamento perfeito;
e) Realizar ampliação e/ou novas instalação hidráulicas, nas dependências do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, quando solicitada pela
Administração do PPLT.
8.14.2 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio completo;
b) Experiência comprovada de 2 (dois) anos na área;
c) Curso na área comprovando que sua experiência e formação e profissional.
8.14.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.15 CARREGADOR DE MOVEIS  – Carga Horária – 44 horas semanais 
8.15.1 Descrição das atividades:
a) Permanecer nos postos de serviço, durante a jornada de trabalho, à disposição da Superintendência de Administração do Palácio Pedro
Ludovico Teixeira e executar as tarefas solicitadas pelo encarregado e repassadas pela Administração;
b) Assumir diariamente o posto de trabalho devidamente uniformizado, e dentro do padrão de higiene recomendável;
c) Efetuar o transporte e a movimentação de volumes e de bens móveis, deslocando-os com o auxílio de carrinhos, de pranchas, de
alavancas ou meios análogos, para conduzi-los ao veículo, depósito ou local determinado, estando ou não patrimoniados;
 d) Realizar armazenagem, arrumação, ova e desova em veículo ou em locais de utilização e a serviço do MP, embarque ou desembarque,
segundo seus tamanhos, pesos, naturezas e destinos, para evitar que se deteriorem ou deformem e, ainda, facilitar seu deslocamento ou
manipulação;
e) Realizar embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação da carga, amostragem,
remoção, classificação, empilhamento. Poderá marcar mercadorias para facilitar sua identificação e, ainda, contar, pesar e medi-las. Poderá,
também, prender a carga com cordas ou cubos e envolver os objetos em panos ou mantas, para protegê-los;
f) Movimentar bens móveis, equipamentos e utensílios de escritório, em geral, bem como materiais e documentos, no interior dos prédios
do PPLT;
g) Embalar adequadamente móveis, equipamentos e utensílios de escritório, materiais ou documentos para transporte;
h) Auxiliar nos serviços manuais que envolvam o uso da força física, executados nas dependências do Palácio Pedro Ludovico  e outros
locais para onde for designado ;
i) Realizar outras tarefas e serviços correlatos, compatíveis com a atividade.
8.15.2 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino fundamental;
b) Experiência comprovada de 01 (um) anos na área.
8.15.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
8.16 MONTADORES DE MOVEIS – Carga Horária – 44 horas semanais 
8.16.1 Descrição das atividades:
a) Preparam o local de trabalho, montam em série ou a unidade e instalam móveis e artefatos de madeira;
b) Programam as etapas demontagem, selecionam máquinas, ferramentas e instrumentos, interpretam instruções e executam o trabalho em
conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança, meio ambiente e saúde.
8.16.2 Qualificação mínima exigida:
a) Ensino médio;
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b) Experiência comprovada de 02 (dois) anos na área.
8.16.2.1 A comprovação da experiência profissional dar-se-á:
a) Empregados provenientes do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que
o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para a categoria;
b) Empregados provenientes da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social ou
documento equivalente.
 
9. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
9.1 Exercer a fiscalização dos serviços através da Superintendência de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, por servidores
especialmente designados;
9.2 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da contratada, informações adicionais, dirimir
dúvidas e orientá-la em casos omissos, se ocorrerem;
9.3 Disponibilizar instalações sanitárias e vestiários para os funcionários da CONTRATADA;
9.4 Destinar local para a guarda de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;
9.5 Não obstante a CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se
ao direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços;
9.6 Solicitar à CONTRATADA a substituição de profissional cuja permanência considere prejudicial, ou ainda, que não atendam às
necessidades da Administração;
9.7 A CONTRATANTE, através da fiscalização, poderá exigir, a qualquer tempo, a substituição de produtos e/ou equipamentos que julgar
insuficientes, inadequados ou prejudiciais à boa conservação de seus pertences e de suas instalações;
9.8 A CONTRANTE se reserva ao direito de determinar refazer os serviços mal executados, sem que tal fato acarrete ressarcimento
financeiro a CONTRATADA;
9.9 Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis;
9.10 Documentar as ocorrências havidas na execução contratual;
9.11 Conferir o fornecimento dos materiais de limpeza e outros que forem fornecidos, embora a contratada seja a única e exclusiva
responsável pelo fornecimento nas condições especificadas;
9.12 O contratante terá direito de exigir a substituição, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado
cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço;
9.13 Será terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA que realizarem catação ou triagem, ingerirem bebidas alcoólicas
em serviço e/ ou pedirem gratificações de qualquer espécie;
9.14 Cabe à Contratada apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os empregados devidamente uniformizados.
 
10. DOS POSTOS DE TRABALHO
10.1 Os serviços, deverão ser realizados nas Unidades da Secretaria de Estado da Casa Militar, de acordo com a demanda e atual
necessidade, poderão haver desmobilizações e/ou transferências de pessoal, conforme necessidade do Contratante.
10.2 Os trabalhos serão desenvolvidos nas seguintes localidade:

Ordem  Unidade Localização Mão-de-Obra Quantidade

01
 
 

 Serviço Aéreo
do Estado

Hangar José Ludovico de
Almeida, Avenida Santos
Dumont, S/N, Setor Santa
Genoveva, Goiânia-GO

Servente de Limpeza 02

Copeira 01

  

02 Palácio das
Esmeraldas

Praça Dr. Pedro Ludovico, nº 01
- Centro Servente de Limpeza 04

03 Palácio Pedro
Ludovico
Teixeira

Rua 82, nº 400, Setor Central Porteiro 04

Recepcionista 10

Servente de Limpeza 45

Ascensorista 16

Encarregado 03

Copeira 02

Limpador de Fachada 02

Supervisor 01
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Analista de Suporte
Técnico 03

Jardineiro 02

Pedreiro 01

Eletricista 03

Pintor Predial 02

Encanador 03

Carregador / Chapa 02

Montador de Moveis 01

 

11. DO PAGAMENTO
11.1 O pagamento será efetuado mensalmente até o 10º dia do mês subsequente à prestação dos serviços, por intermédio da apresentação de
medições mensais, conforme os serviços prestados, conferidas e devidamente assinadas pelo Superintendente de Administração do Palácio
Pedro Ludovico Teixeira, mediante emissão de documento fiscal encaminhada ao departamento pertinente.
 
12. DO VALOR E PRAZO DE DURAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 O valor estimado para a referida contratação é de  R$ 5.129.201,88 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil duzentos e um reais e
oitenta e oito centavos) , prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses.
 
13. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1  A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante designado pelo contratante, nos termos do Art. 67 da Lei
n.º 8.666/93;
13.2 O Fiscal do Contrato deverá ter livre acesso aos locais onde estão armazenados os materiais da Contratada, situado nas dependências
dos prédios onde prestados os serviços;
13.3 O local estabelecido pelo Contratante para acondicionamento dos materiais de limpeza deverá ser utilizado exclusivamente para guarda
dos materiais que serão utilizados na prestação dos serviços a Secretaria de Estado da Casa Militar;
13.4 O Contratante poderá recusar qualquer material caso os componentes empregados não sejam os especificados ou ainda quando a
entrega for irregular;
13.5 Fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa execução do Contrato o Superintendente de Administração
do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.
 
14. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A HABILITAÇÃO
14.1 Apresentar indicação das instalações, equipamentos e do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto desta
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica responsável pela coordenação dos trabalhos.
14.2 Prova de regularidade de entrega no sindicato dos empregados, das guias relativas ao INSS (Art. 10 da lei nº 8.870/94) e de
regularidade Sindical na forma do Artigo 580 da CLT e do artigo 8º, incido IV da Constituição Federal.
14.3 Certidão de Regularidade Trabalhista e Sindical, conforme Cláusula 57ª da CCT e art. 607 da CLT.
14.4 Indicação das instalações, equipamentos e do pessoal técnico disponíveis e adequados para a realização dos serviços.
14.5 Prova de regularidade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTB, através da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados – CAGED, relativos aos últimos 06 (seis) meses (Lei nº 4.923/65).
14.6 Prova de recolhimento da (s) Contribuição (ões) sindicais compulsórias, através de declaração emitida pelos respectivos sindicatos
14.7 Os licitantes interessados em participar do presente certame, deverão sob pena de desclassificação, apresentar declaração de que:
efetuou vistoria nas dependências do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, efetuou levantamento da área onde serão realizados os serviços,
tomou conhecimento das necessidades e dirimiu todas as dúvidas. A declaração deverá ser realizada com antecedência mínima de 24h
(vinte e quatro horas) da data da licitação e ser cientificada pelo Superintendente de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, ou
por Servidor Público designado.
14.8 A vistoria é obrigatória e será agendada pelo telefone (62) 3201-5008 com o Sr. Marcos Alves Silva  ou Subtenente PM – Hípias
Rogério e deverá ser realizada exclusivamente pelo(s) responsável(is) técnico(s) da licitante,  os mesmos deverão estar munidos de
credencial para tal procedimento.
 
15. ANEXO
15.1 Integra este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, o Anexo A contendo a Relação do Quantitativo Mínimo de
Fornecimento de Materiais e o Anexo B contendo a Relação do Quantitativo Básico de Equipamentos  para execução do Objeto durante a



21/01/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000010970147 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14232875&infra_sis… 27/50

vigência do Contrato.
 
16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
16.1 Este Termo de Referência foi elaborado pelo Senhor Marcos Alves Silva, Auxiliar Administrativo da Superintendência de
Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira da Secretaria de Estado da Casa Militar;
16.2 Dúvidas e solicitações de esclarecimentos deverão ser tratadas em horário comercial pelos seguintes telefones: (62) 3201-5008 / (62)
3201-5006.
 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 A Secretaria de Estado da Casa Militar não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza proveniente da ação dos prepostos
do(a) contratado(a), sendo de inteira responsabilidade da contratada qualquer dano causado quando a serviço do contratante, bem como os
prejuízos causados a terceiros;
17.2 Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e
outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos serão inteiramente de responsabilidade da empresa contratada.
 

Goiânia-Go, 21 de janeiro de 2020.
          

Paulo de Oliveira Arraes - Major QOPM       
Superintendente de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira

 
 

ANEXO A

 

RELAÇÃO MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS, PREVISTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO
DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO

 

EQUIPAMENTOS DIVERSOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD

1

Cadeira suspensa para lavador de fachada, com todos os acessórios e suportes para execução do
serviços que atenda às necessidades do serviço em contratação aos requisitos mínimos  de segurança
do trabalho, estipulados pela Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18) do Ministério do Trabalho e
dentro do prazo de validade.

Unid. 02

2 Aspirador de pó, industrial profissional com acessórios Unid. 02

3 Carrinho de carga, para lixo (tipo gari) externo com rodas acompanhada com tambor, 750mm (altura)
730mm (largura) 770mm (comprimento) Capacidade aproximada de 88Lt. Unid. 02

4 Carrinho de mão com braço metálico e caçamba metálica rasa. Caçamba: 0,45 mm de espessura e
capacidade para 80 litros. Dimensões Tamanho (LxPxC): 1488,0 x 603,0 x 620,0 mm Peso: 9 Kg Unid. 02

5
Carrinho multifuncional de limpeza c/ Mop Líquido. Acompanha 01(um) balde espremedor doblô
30Lt, com divisão para água limpa e água suja + 01(um) conjunto mop líquido + (01 cabo em
alumínio + 01 haste + 01 refil mop líquido 350g).

Unid. 10

6 Carro Coletor de Lixo em prolipopileno com tampa e rodas, medindo aproximadamente 116cm
(altura) x 57cm (largura) capacidade 240 Lt. Unid. 03

7 Cone PVC e emborrachado com porta peso. Tipo: Refletivo e não-refletivo. Medida: 50cm e 75cm de
altura Unid. 04

8
Enceradeira 350mm industrial, uso de escova ou disco, carcaça em alumínio fundido, suporte de disco
com manta Insta-Lok, trava de segurança, cabo tripolar com 10 metros dentro das exigências ABNT.
Com acessórios: 01 Base de madeira c/ flange (p/ Disco), e 01 Escova de nylon c/ flange.

Unid. 02
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9 Enceradeira 500mm schuller industrial, uso de escova ou disco, carcaça em alumínio fundido, suporte
de disco com manta Insta-Lok, com punho anatômico injetado em plástico industrial de alta
resistência e anti-choque, sistema de alavanca de acionamento (liga-desliga) com trava de segurança,
cabo tripolar com 10 metros dentro das exigências ABNT. Com acessórios: 01 Base de madeira c/
flange (p/ Disco), e 01 Escova de nylon c/ flange.

Unid. 02

10 Enrrolador para mangueira em metal, com rodas Unid. 02

11 Escada de 7 degraus doméstica articulada, material alumínio, revestimento dos degraus: tapete
antiderrapante, tipo pintura epóxi, tipo dos degraus: articuláveis. Unid. 03

12 Escada de 11 degraus profissional articulada, material alumínio, revestimento dos degraus: tapete
antiderrapante, tipo pintura epóxi, tipo dos degraus: articuláveis. Unid. 03

13 Escada deslizante c/ 31 degraus material alumínio, revestimento dos degraus: tapete antiderrapante,
tipo pintura epóxi, Unid. 01

14 Espátula com colher em aço inoxidável para remover detritos. Unid. 08

15 Espeto para colher papel Unid. 02

16 Extrator de erva daninha indicado para extrair ervas daninhas em hortas, canteiros, junto a calçadas,
etc Unid. 02

17 Serrote, dobrável,com cabo emborrachado, trava de segurança Unid. 02

18 Foice com cabo e lâmina em aço carbono. Unid. 02

19

Suporte Instalok, em madeira com Fixador de disco Instalok 500mm. O Disco Fixador Instalok, de cor
bege e com vários diâmetros disponíveis, é usado em conjunto com suportes de madeira (em
enceradeiras de baixa rotação - 175-300 rpm) ou plástico (em enceradeiras de alta rotação - 1500 rpm
e superior) para a fixação eficiente dos discos de limpeza e manutenção de pisos nos equipamentos. 

Unid. 02

20

Suporte em madeira com Fixador de disco Instalok 350mm. O Disco Fixador Instalok, de cor bege e
com vários diâmetros disponíveis, é usado em conjunto com suportes de madeira (em enceradeiras de
baixa rotação - 175-300 rpm) ou plástico (em enceradeiras de alta rotação - 1500 rpm e superior) para
a fixação eficiente dos discos de limpeza e manutenção de pisos nos equipamentos. 

Unid. 02

21
Kit limpa vidros unger completo. Composto de no mínimo: 1 lavador de vidros, 1 cabo de fixação, 1
guia removível de 25 cm, 1 guia removível de 35 cm, 1 raspador de segurança com lâmina de
borracha 91 cm, haste com ponteira 80 cm.

Unid. 48

22 Alavanca instrumento de ferro utilizado para cavar buraco mais profundo. Unid. 01

23 Lima chata para limagem de ferramentas mecânicas e ferramentarias. Ambas as faces com picado
duplo e as bordas com picado simples, e a ponta ligeiramente afiada na largura. Unid. 02

24
Machado com cabo, utilizado para corte e derrubada de árvores, lâmina temperada, forjado em peça
única (100% maciça) sem soldas, dureza de 51 – 55 HRC, fixação do cabo ao machado por sistema de
pressão, madeira especial encerada e olho devidamente calibrado com a dimensão de 62x33mm.

Unid. 01

25

Máquina de lavar piso com jato (alta pressão), vazão 1000 l/h, pressão 2610 lb/pol² / (180 bar)

Potência 6 kw,  comprimento da mangueira 8,0 m, 220 volts, motor com 03 pistões.

Uso com 03 pistões.

Unid. 02

26 Pá para terra aproximadamente 20 litros Unid. 02
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27 Picareta com cabo de madeira resistente e encerada, mínimo de 90 cm, e lâmina em aço carbono. Unid. 02

28 Placa Sinalizadora para piso escorregadio Unid. 70

29 Prateleira em chapa de aço de alta resistência, com reforço cruzado atrás, com 05 divisões (para
guardar materiais) Unid. 05

30 Rastelo (tipo Ancinho) 14 dentes reforçado, tamanho grande, com cabo. Unid. 06

31 Serrote, dobrável,com cabo emborrachado, trava de segurança Unid. 02

32 Marreta de 2 KG Unid 01

33 Martelo Unid 01

34 Talhadeira Unid 01

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA ELETRICISTA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD

1 Caixa para guardar ferramentas Unid. 03

2 Chave de Fenda Pequena Unid. 03

3 Chave de Fenda Média Unid. 03

4 Chave de Fenda Grande Unid. 03

5 Alicate de corte lateral Unid. 03

6 Alicate de ponta fina Unid. 03

7 Alicate Universal (isolado) até 1000 Unid. 03

8 Descascador de fios Unid. 03

9 Furadeira de impacto (KIT) Unid. 03

10 Serra de arco com segueta Unid. 03

11 Arame ou fita de passagem (passa-fios) Unid. 03

12 Teste de tensão Unid. 03

13 Lâmpada de prova Unid. 03

14 Teste de continuidade Unid. 03

15 Multímetro Unid. 03

16 Lanterna ou farolete Unid. 03
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17 Fita isolante 20 mts Unid. 48

18 Busca-pólo Unid. 03

19 Chave Estrela ou Philips Pequena Unid. 03

20 Chave Estrela ou Philips Média Unid. 03

21 Chave Estrela ou Philips Grande Unid. 03

22 Trena de 5 metros Unid. 03

23 Jogo de chave combinada de 8 a 24 mm Unid. 03

24 Serra copo 60 mm Unid. 03

25 Serra copo 25 mm Unid. 03

26 Suporte de serra copo com broca piloto de aço rápido 210 mm Unid. 03

27 Suporte de serra copo com broca piloto de aço rápido 30 mm Unid. 03

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENCANADOR

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD

1 Caixa para guardar ferramentas Unid. 03

2 Chave de Grife nº 18 Unid. 03

3 Marreta de 2 KG Unid. 03

4 Trena 5m Unid. 03

5 Alicate de Pressão “Bico de Papagaio” Unid. 03

6 Chave Inglesa nº 12 Unid. 03

7 Alicate Universal Unid. 03

8 Furadeira Impacto (Kit) Unid. 03

9 Serra de arco com segueta Unid. 03

10 Chave “DOCOL – PRES MATIC” Unid. 03

11 Chave “DOCOL – PRES MATIC COMPACTA” Unid. 03

12 Chave Stanley 87-448 Unid. 03

13 Chave Phillips Pequena Unid. 03
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14 Chave Phillips Média Unid. 03

15 Chave Fenda Pequena. Unid. 03

16 Chave Fenda Média. Unid. 03

17 Chave Fenda Grande. Unid. 03

18 Talhadeira Unid. 03

19 Chave Fixa de 08 a 20 (jogo) Unid. 03

20 Desentupidor de vaso Grande Unid. 03

21 Desentupidor de Pia sanfonado Unid. 03

22 Broca para concreto 5 mm Unid. 03

23 Broca para concreto 8 mm Unid. 03

24 Broca para concreto 10 mm Unid. 03

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEDREIRO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD

1 Alicate Universal Unid. 02

2 Brocha Unid. 02

3 Cavadeira Unid. 02

4 Colher de Pedreiro Unid. 02

5 Desempenadeira de madeira Unid. 02

6 Desempenadeira de plástico Unid. 02

7 Enxada em aço carbono temperado, 204 x 205 mm, com pintura eletrostática a pó, diâmetro de olho
38 mm, com cabo de madeira resistente, oval. Unid. 02

8 Esquadro Unid. 02

9 Linha de pedreiro de 100 metros Unid. 02

10 Marreta de ½ KG Unid. 02

11 Marreta de 1 KG Unid. 02

12 Martelo Unid. 02

13 Martelo de borracha Unid. 02

14 Nível de mão Unid. 02
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15 Prumo Unid. 02

16 Régua de alumínio Unid. 02

17 Serra de arco com segueta Unid. 02

18 Talhadeira Unid. 02

19 Trena de 8 metros Unid. 02

20 Turquesa de 12” Unid. 02

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA JARDINEIRO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD

1 Enxada em aço carbono temperado, 204 x 205 mm, com pintura eletrostática a pó, diâmetro de olho
38 mm, com cabo de madeira resistente, oval. Unid. 02

2 Enxadão em aço carbono temperado, com pintura eletrostática a pó, diâmetro de olho 38 mm, com
cabo de madeira resistente, oval. Unid. 02

3 Facão Grande para poda de galhos, com cabo em polipropileno ou madeira e lâmina em aço carbono. Unid. 02

4 Roçadeira tipo costal, a gasolina, com lâmina+carretel, peso máximo 10kg, carretel automático, bate e
libera lâmina, Diâmetro de aproximadamente 42cm. Com acessórios. Unid. 01

5 Roçadeira tipo lateral com empunhadura circular, motor 2 tempos, cinto duplo simples, cortador de fio
de nylon, dosador de combustível, jogo de ferramentas, com acessórios. Unid. 01

6
Tesoura de jardinagem profissional, para poda de cerca viva, grama e pequenos galhos,.Corpo em
alumínio leve. Ponta de corte: aço temperado. o Cabo com limitador de fechamento onde não deixa
fechar totalmente e bater uma mão a outra, emborrachado

Unid. 02

7 Tesoura de jardinagem para poda de pequenas plantas e acabamentos, com mola e trava para
fechamento. Aproximadamente 8 polegadas. Cabo emborrachado. Unid. 02

8 Cavadeira      Unid. 02

9 Podão Unid. 02

10 Pulverizador costal com alavanca, aproximadamente 05 Litros Unid. 02

11 Pulverizador costal com alavanca, aproximadamente 20 Litros Unid. 02

12 Carrinho de mão com braço metálico e caçamba metálica rasa. Caçamba: 0,45 mm de espessura e
capacidade para 80 litros. Dimensões Tamanho (LxPxC): 1488,0 x 603,0 x 620,0 mm Peso: 9 Kg Unid. 02

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD.

1 Alicate de corte lateral Unid. 03

2 Alicate de Inserção (chave bagoa) Unid. 03
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3 Alicate grimpador RJ 09; RJ 11, RJ 45 Unid. 03

4 Alicate universal (isolado) até 1000V Unid. 03

5 Alma de aço (passa fios) Unid. 03

6 Badisco com identificador de chamada Unid. 03

7 Busca-polo Unid. 03

8 Chave de Conexão para Bloco Mondragon Unid. 03

9 Chave de Fenda Grande Unid 03

10 Chave de Fenda Média Unid. 03

11 Chave de Fenda Pequena Unid. 03

12 Chave estrela ou philips grande Unid. 03

13 Chave estrela ou philips média Unid. 03

14 Chave estrela ou philips pequena Unid. 03

15 Furadeira impacto com acessórios Unid. 03

16 Kit para guardar ferramentas contendo Unid. 03

17 Lanterna Unid. 03

18 Localizador de cabo Unid. 03

19 Multímetro Unid. 03

20 Serra de arco com segueta Unid. 03

21 Teste de cabo (link test) Unid. 03

22 Trena de 5 metros Unid. 03

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA MONTADOR DE MOVEIS

ITEM  UNID. QTD.

01 Martelo de ferro Unid. 01

02 Chave fenda 1/4 x 6 Unid. 01

03 Chave fenda 3/16 x 4 Unid. 01

04 Chave fenda 30 cm Unid. 01
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05 Chave Philips 1/4 x 6 Unid 01

06 Jogo chave combinada de 08 a 14 Unid 01

07 Alicate Universal 8" Unid 01

08 Jogo de chave allen Unid 01

09 Furadeira/Parafusadeira Unid 01

 
ANEXO B

RELAÇÃO MÍNIMA DE MATERAIS, PREVISTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DURANTE A
VIGÊNCIA DOS 12 (DOZE) MESES

MATERIAIS DIVERSOS PARA HIGIÊNE E LIMPEZA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD.

1
Desentupidor de pia. Material: Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 15 cm
até 20 cm, Aplicação: pia. Características Adicionais: com cabo perfeitamente reto e lixado ou
plastificado ou cabo injetado.

Unid. 20

2
Desentupidor de vaso. Material: Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira com plástico com
rosca, comprimento: 60 cm até 70 cm, Aplicação: vaso sanitário. Características Adicionais: com
cabo perfeitamente reto e lixado ou plastificado

Unid. 06

3
Desinfetante líquido floral. Função: limpador, bactericida, fungicida e coleracida; tensoativo não-
iônico. Notificado na ANVISA. Data de fabricação e prazo de validade expresso no rótulo com pelo
menos 80% do prazo de validade. Embalagem de 5 L.

Lt. 1.200

4

Detergente líquido neutro. Composição: tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,
componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio. Aplicação: remoção de gorduras de louças,
talheres e panelas, aroma natural, contém tensoativo biodegradável. Registro no Ministério da Saúde.
Data de fabricação e prazo de validade expresso no rótulo com pelo menos 80% do prazo de validade.
Embalagem de 5 L

Lt. 2.400

5
Detergente para louças – copa sua fórmula reúne tudo o que se deseja de um detergente líqüido:
eficiência na limpeza, rendimento, economia e fórmula biodegradável, que poupa o meio ambiente.
Embalagem de 500 ml

Unid. 1.200

6
Disco Removedor Preto é um produto não-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos
por adesivo sintético resistente a água, detergentes e outros limpadores usados na manutenção do piso,
e 500mm.

Unid. 180

7 Escova para esfregar roupas, tapetes, calçadas, etc Unid. 40

8 Escova nylon para enceradeira 410mm, usada em tarefas de tratamento de piso.Medida 41cm Unid. 40

9 Flanela para limpeza serviço pesado. Material: algodão. Cor: laranja ou branca. Dimensões mínimas:
comprimento 60cm, largura 40cm. Características adicionais: com bainha. Unid. 1900

10 Luva borracha cano longo. Material látex natural, tamanhos grande, médio e pequeno, na cor verde,
amarela ou azul, aveludada internamente e antiderrapante, para uso doméstico. Par 6.600

11 Luva de raspa serve principalmente para proteção das mãos contra agentes escoriantes, abrasivos,
solda ou trabalhos pesados (como carga e descarga). Par 240
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12 Refil para mop líquido com 85% de algodão e 15% de poliester em sua composição. Tem alto poder
de absorção e resistência. Suas pontas em Loop "arrastam" e seguram mais as sujidades otimizando a
limpeza e o tempo dispendido nas tarefas.

Unid. 72

13 Suporte para fibra verde em conjunto com o fibraço para proporcionar maior conforto e segurança nas
operações de limpeza. Unid. 180

14
Disco Polidor verde é um produto não-tecido à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por
adesivo sintético resistente a água, detergentes e outros limpadores usados na manutenção do piso,
410mm.

Unid. 144

15 Balde plástico reforçado em plipropileno. Capacidade 8 (oito) litros. Com alça de metal, nas cores
amarelo, azul ou vermelho. Unid. 600

16 Balde plástico reforçado em plipropileno. Capacidade 12 (doze) litros. Com alça de metal, nas cores
amarelo, azul ou vermelho. Unid. 600

17 Bico para mangueira ¾ Unid. 48

18 Bico para mangueira ½ Unid. 48

19 Capa para chuva com capuz, confeccionada em PVC, fechamento frontal por meio de quatro botões
plásticos de pressão e costuras por meio de solda eletrônica. Unid. 20

20 Esguicho giratório para irrigação com bico triplo para mangueira Unid. 08

21 Extensão elétrica 100 m. Tensão/Potência: e 220V/2200W; Corrente máxima: 25A; Comprimento
total: 100m; Bitola do cabo: 2,5mm²; Gabinete e cabo na cor preta e casulos diversos. Unid. 02

22
Extensão telescópica, para limpeza de vidros. Fabricada em alumínio anodizado. Indicadas para a
limpeza de vidros ou outras ações, onde os acessórios possam ser acoplados. Leves e resistentes. Com
os seguinte tamanhos e fases: 0,7 a 1,30 m - 02 fases.

Pct. 01

23 Garrafa borrifadora plástica, capacidade mínima 500 ml. Unid. 120

24
Mangueira de borracha c/ 150 metros -1/2 (resistente ) IBIRA. Em PVC – traçado em nylon, diâmetro
½ polegada, espessura 2mm, pressão máxima 6 bar, na cor verde ou laranja, com engate rosqueador e
esguicho. Tamanho 150 metros.

Unid. 02

25
Mangueira de borracha c/ 100 metros -1/2 (resistente ) IBIRA. Em PVC – traçado em nylon, diâmetro
½ polegada, espessura 2mm, pressão máxima 6 bar, na cor verde ou laranja, com engate rosqueador e
esguicho. Tamanho 100 metros.

Unid. 02

26
Mangueira de borracha c/ 50 metros -1/2 (resistente ) IBIRA. Em PVC – traçado em nylon, diâmetro
½ polegada, espessura 2mm, pressão máxima 6 bar, na cor verde ou laranja, com engate rosqueador e
esguicho. Tamanho 50 metros.

Unid. 02

27 Pá para lixo, de plástico com cabo curto Unid. 70

28 Pá para lixo, em metal zincado e reforçado. Cabo em madeira perfeitamente reto plastificado,
comprimento entre 60cm e 70cm.Tamanho média Unid. 20

29 Regador plástico, capacidade 10 litros. Fornecido em PEAD atóxico, bico-chuveiro acoplável e alça
na parte superior. Unid. 20

30 Rodo de madeira 40 cm com cabo, material cepo: madeira c/ 2 borrachas, no mínimo 5mm,
resistentes. Dimensões: Comprimento cepo: 40 cm. Material Cabo: madeira, comprimento Cabo: 1,20
cm. Características Adicionais: cepo de madeira de 1° qualidade e com cabo reto e lixado ou
plastificado. Tamanho 40cm.

Unid. 480
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31

Rodo de madeira 60 cm com cabo, material cepo: madeira c/ 2 borrachas, no mínimo 5mm,
resistentes. Dimensões: Comprimento cepo: 60 cm. Material Cabo: madeira, comprimento Cabo: 1,20
cm. Características Adicionais: cepo de madeira de 1° qualidade e com cabo reto e lixado ou
plastificado. Tamanho 60cm.

Unid. 480

32

Rodo de madeira 100 cm com cabo, material cepo: madeira c/ 2 borrachas, no mínimo 5mm,
resistentes. Dimensões: Comprimento cepo: 100 cm. Material Cabo: madeira, comprimento Cabo:
1,20 cm. Características Adicionais: cepo de madeira de 1° qualidade e com cabo reto e lixado ou
plastificado. Tamanho 100cm.

Unid. 40

33 Vassoura para teto em madeira e nylon (tira teia). Unid. 300

34
Vassoura de palha material cerdas: palha. Material Cabo: em madeira perfeitamente reto e lixado ou
plastificado. Comprimento Cabo: 1,20m. Características Adicionais: fixação reforçada, resistente e de
grande durabilidade.

Unid. 300

35

Vassoura de pelos 40 cm. Material Base: polipropileno (material plástico de alta resistência), Material
Cabo: madeira perfeitamente reto e lixado ou plastificado, rosqueável e/ou com ponteira de plástico,
Comprimento Cabo: 1,20m Material Cerdas: nylon, Características Adicionais: cerdas grossas com
fixação reforçada, resistentes e de grande durabilidade. Aplicação: limpeza em geral. Tamanho 40cm.

Unid. 400

36 Vassoura de Gari cerdas duras longas (12cm de altura); 7 fileiras cabo de madeira 1,4m, cerdas
sintéticas 28 x 8 x 2,8 cm. Unid. 20

37
Vassoura piaçava com cabo. Material Cerdas: piaçava. Material cabo: em madeira perfeitamente reto
e lixado ou plastificado. Material Cepa: madeira. Características Adicionais: fixação reforçada,
resistente e de grande durabilidade.

Unid. 40

RELAÇÃO BASICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD

1

Água sanitária composição: bactericida, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio,
água, com teor de cloro ativo de 2 a 2,5%. Pode ter ação como alvejante e de desinfetante de uso
geral. Normas técnicas: Registro no Ministério da Saúde. Data de fabricação e prazo de validade
expresso no rótulo com pelo menos 80% do prazo de validade.

Lt. 1.200

2
Álcool líquido, etílico, hidratado, 96 graus GL. Aplicação diversa. Certificado INMETRO e norma
ABNT NBR 5991. Embalagem, frasco plástico contendo o nome do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade expresso no rótulo com pelo menos 80% do prazo de validade. Embalagem de 1L.

Unid. 1600

3 Brilho inox. Data de fabricação e prazo de validade expresso no rótulo com pelo menos 80% do prazo
de validade. Embalagem de 500g. Unid. 144

4

Cera acrílica, emulsão de ceras, nivelador, plastificante, fixador de brilho, pigmento, fragrância
agradável, conservante e água. Alto brilho. Aplicação: para pisos. Aspecto físico: líquido. Cor:
incolor. Registro no Ministério da Saúde. Data de fabricação e prazo de validade expresso no rótulo
com pelo menos 80% do prazo de validade. Embalagem de 1 L.

Lt. 4.200

5 Aromatizante aerosol, tipo bom ar. Data de fabricação e prazo de validade expresso no rótulo com
pelo menos 80% do prazo de validade. Embalagem de 400ml. Frasco 720

6 Borracha para kit 25 cm Unid. 216

7 Borracha para kit 45 cm Unid. 120

8 Escova para vaso sanitário. Material: cerdas em nylon, cabo em plástico. Unid. 600

9 Espanador de penas, com cabo de no mínimo 50cm. Unid. 200
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10 Esponja dupla face. Material: espuma de poliuretano de fibra abrasiva. Apresentação: dupla faze
(macia e áspera). Dimensões mínimas: comprimento 110mm, largura 70mm, altura 21mm. Aplicação:
limpeza em geral, lavagem de utensílios de copa.

Unid. 3.000

11 Esponja lã de aço. Material: lã de aço, tipo fina. Peso mínimo: 60 gramas. Embalagem com 8
esponjas. Unid. 960

12 Estopa de limpeza, branca, composta de fios longos não emaranhados, pacote com 1kg. Unid. 100

13 Fibra de limpeza, serviço pesado. Cor: verde escuro. Medidas aproximadas: 10cmX25,5cm e no
mínimo 1cm de altura. Unid. 1200

14 Flanela para limpeza serviço pesado. Material: algodão. Cor: laranja ou branca. Dimensões mínimas:
comprimento 60cm, largura 40cm. Características adicionais: com bainha. Unid. 3.600

15

Limpador sanitário (tipo drastic). Tríplice ação: Desinfeta, limpa e desodoriza. Elimina bactérias e
odores desagradáveis. Aplicado no interior de vasos sanitários e mictórios, remove manchas e
encardido mesmo debaixo d’água. Mesmo com todo o poder do Drastic, sua utilização é segura
devido ao seu frasco inviolável.

Unid. 540

16 Limpador de pedra (tipo Facigol) + A 177. Data de fabricação e prazo de validade expresso no rótulo
com pelo menos 80% do prazo de validade. Embalagem de 5 L. Lt. 3.000

17 Limpador de tapetes, líquido, incolor, sem necessidade de enxague. Data de fabricação e prazo de
validade expresso no rótulo com pelo menos 80% do prazo de validade. Embalagem de 1 L. Unid. 840

18
Lustra móveis, componentes ceras naturais, aroma agradável, aplicação em móveis e superfícies lisas.
Data de fabricação e prazo de validade expresso no rótulo com pelo menos 80% do prazo de validade.
Embalagem de 500ml.

Unid. 600

19 Lustrador, polidor liquido viscoso, para metais e cromados (tipo brasso); pH (20°C): 9,6 – 10,2 Unid. 120

20 Pano para limpar chão (alvejado). Material: 100% algodão, tipo saco. Dimensões aproximadas:
comprimento 80cm e largura 60cm. Unid. 3.000

21

Papel higiênico comum. Extra Branco (alta alvura), Folha simples, picotado, macio, 100% fibra
celulósicas, com distribuição de fibra homogênea, gramatura entre 20 a 21 g/m², em rolo com 10 cm
de largura e no mínimo 30 metros de comprimento, tubete com diâmetro interno mínimo de 4,4 cm,
acondicionado em embalagem com 4 rolos.

Rolo 36.000

22

Papel higiênico. Extra Branco (alta alvura), Folha simples, picotado, macio, 100% fibra celulósicas,
com distribuição de fibra homogênea, gramatura entre 20 a 21 g/m², em rolo com 10 cm de largura e
no mínimo 300 metros de comprimento, tubete com diâmetro interno mínimo de 4,4 cm,
acondicionado em embalagem com 4 rolos.

Rolo 1.800

23 Papel toalha de 1ª linha, folha simples, crespada, dimensões da folha mínimas de 23cmx27cm,
produzidas com 100% de fibras celulósicas, na cor Branca (alta alvura). Fardo com mil folhas. Unid. 9.600

24

Removedor de cera jato, detergente para piso lavável, de ação rápida, alcalino, de baixa viscosidade.
Aplicação: limpeza geral, remover cera de pisos. Registro no Ministério da Saúde. Data de fabricação
e prazo de validade expresso no rótulo com pelo menos 80% do prazo de validade. Embalagem de 1
L.

Unid. 24.000

25
Sabão em barra 200 gramas, glicerinado, multi-uso, biodegradável, para limpeza em geral e lavagem
de louças. Registro no Ministério da Saúde. Data de fabricação e prazo de validade expresso no rótulo
com pelo menos 80% do prazo de validade.

Unid. 3.600

26
Sabão e pó. Aplicação: lavar roupa, piso e limpeza em geral. Características adicionais:
biodegradável, acondicionado em caixa. Registro no Ministério da Saúde. Data de fabricação e prazo
de validade expresso no rótulo com pelo menos 80% do prazo de validade. Embalagem de 1 Kg.

Unid. 840



21/01/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000010970147 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14232875&infra_sis… 38/50

27 Sabonete líquido perolado glicerinado para lavagem das mãos, produzido com óleos naturais.
Contendo agentes emolientes e umectantes, sendo o sabão base a mistura de limpadores,
emulsificantes e emolientes naturais. Cor branca perolada. Registro no Ministério da Saúde. Data de
fabricação e prazo de validade expresso no rótulo com pelo menos 80% do prazo de validade.
Embalagem de 5 L.

Lt. 3.000

28
Saco para lixo 40 lts. Material: polietileno. Capacidade: 40 litros. Dimensões aproximadas: 60 cm de
comprimento, 50 cm de largura, espessura 5 (cinco) micras. Cor: preta. Embalado em pacotes com
100 unidades cada.

Pct. 240

29
Saco para lixo 100 lts. Material: polietileno. Capacidade: 100 litros. Dimensões aproximadas: 90 cm
de comprimento, 75 cm de largura, espessura 8 (oito) micras. Cor: preta. Embalado em pacotes com
100 unidades cada.

Pct. 240

30
Saco para lixo 200 lts. Material: polietileno. Capacidade: 200 litros. Dimensões aproximadas: 144 cm
de comprimento, 100 cm de largura, espessura 12 (doze) micras. Cor: preta. Embalado em pacotes
com 100 unidades cada.

Pct. 240

31
Saco para lixo 40 lts. Material: polietileno. Capacidade: 40 litros. Dimensões aproximadas: 60 cm de
comprimento, 50 cm de largura, espessura 5 (cinco) micras. Cor: azul. Embalado em pacotes com 100
unidades cada.

Pct. 240

32
Saco para lixo 100 lts. Material: polietileno. Capacidade: 100 litros. Dimensões aproximadas: 90 cm
de comprimento, 75 cm de largura, espessura 8 (oito) micras. Cor: azul. Embalado em pacotes com
100 unidades cada.

Pct. 240

33
Saco para lixo 40 lts. Material: polietileno. Capacidade: 40 litros. Dimensões aproximadas: 60 cm de
comprimento, 50 cm de largura, espessura 5 (cinco) micras. Cor: leitoso. Embalado em pacotes com
100 unidades cada.

Pct. 240

34
Saco para lixo 100 lts. Material: polietileno. Capacidade: 100 litros. Dimensões aproximadas: 90 cm
de comprimento, 75 cm de largura, espessura 8 (oito) micras. Cor: leitoso. Embalado em pacotes com
100 unidades cada.

Pct. 240

35 Shampoo para carpete desenvolvido especialmente para a limpeza manual, restabelece a aparência
original, carpetes e estofados agindo de forma rápida e homogênea sobre diversos tipos de sujidade. Lt. 120

36 Silicone em pasta ou gel, para limpeza e proteção de moveis revestidos em couro, aumentando assim
sua vida útil. Também pode ser utilizado em plástico vinil. Lt. 36

RELAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS PARA O JARDIM

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD

1 K-OTHRINE Lt. 10

2 ROUNDUP Lt. 10

3 GLADIUM Lt 10

4 BORAL 500 SC Lt. 06

RELAÇÃO DE FERTILIZANTES/AFINS/HERBICIDAS

PRODUTO Aréa / m² Proporção Qtd. Unidade

Adubo NPK 4-14-8 saco 50 kg proporção 1/10 - uso 1Kg p/ 10m² de
grama 5.900 1/10 35 sacos 50kg*
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Calcário Dolomítico saco 25 kg - proporção 25/100 - uso 25kg p/
100m² de grama

6.500 25/100 60 sacos 25kg**

Hebicida seletivo: Galop 1L ou Padron ou Tocon ou similar
(combater folha larga na grama) - proporção 20L/2% - uso 200ml
para uma bomba costal de 20L

5.900 20L/2% 6 1L

Hebicida seletivo: Volcane 5L ou similar (combater Brachiara na
grama) - proporção 20L/2% - uso 200ml para uma bomba costal de
20L

5.900 20L/2% 1 5L

Hebicida seletivo: karpir ou karpina ou Grade 1L ou similar
(combater tiririca/trevo na grama)  - proporção 3ml/1L - uso 3ml/1L 5.900 3ml/ 1L 4 1L

 
* 1750 Kg
** 1500 Kg
A relação de materiais deste anexo trata de especificações mínimas de qualidades, e quantidades que possivelmente serão utilizadas
na execução do objeto, no prazo de 12 (doze) meses.
 

Goiânia-Go, 21 de janeiro de 2020.
                  

Paulo de Oliveira Arraes - Major QOPM         
Superintendente de Administração do Palácio Pedro Ludovico Teixeira

 
 

ANEXO II
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

MODELO DE PROPOSTA
 

PROCESSO Nº 201900015000906
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:                                                  
Fone:                                                            E-mail:
Validade da Proposta: (conforme o edital)
Condições de Pagamento (até 30 dias).
Declaramos que concordamos e atendemos a todos os termos do edital e seus anexos.
Conta Corrente nº:             Banco:                       Nº da Agência:
LOTE ÚNICO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza,
jardinagem, copeiragem, portaria, elevador, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
execução do objeto, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e suas dependências, Palácio das Esmeraldas e Serviço Aéreo do Governo do
Estado de Goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
A Secretaria de Estado da Casa Militar - SECAMI.
Em atendimento ao Pregão Eletrônico nº 03/2020 - SECAMI, apresentamos nossa proposta  comercial:
 
(Ao elaborar a proposta de preços a licitante vencedora deverá copiar a tabela de itens do LOTE ÚNICO que se encontra no
TERMO DE REFERÊNCIA acima postado e anexar nesta com os preços devidamente ajustados).
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO
MENSAL R$

VALOR TOTAL
MENSAL (R$)

VALOR TOTAL (12
MESES) (R$)

 
1

 
Descrição da função     

 
2

 
Descrição da função     

 
X

 
XXXXX     

 
VALOR TOTAL R$   
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Valor Total 12 (doze) meses, por extenso:
 
DECLARAMOS que os preços incluem todos os tributos cabíveis inclusos, bem como todos os demais custos diretos e indiretos
necessários ao atendimento das exigências do Edital e seus anexos.
Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com
as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

 
Local e Data

 

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do Responsável Legal.

 

OBS: A proposta deverá conter o VALOR TOTAL GLOBAL – 12 (doze) meses.

 

ANEXO II-A
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Ex: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COM MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS
Discriminação para formação de preço mensal: XXX (XXXX) postos de Auxiliar de Serviços Gerais.
 

 

II - ENCARGOS SOCIAIS: incidentes sobre o valor da Remuneração + valor da Reserva Técnica Grupo
"A":
01 - INSS (       %) R$                         
- SESI ou SESC (       %) R$                         
Outros (especificar) (            %) R$                       
- SENAI ou SENAC (        %) R$                         
04 - INCRA (        %) R$                       _
05 - Salário Educação (        %) R$                       

 

06 - FGTS (        %) R$                       _
07 - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS (          %) R$                       _ 08 - SEBRAE (        %) R$        
      Grupo "B":
09 - Férias (        %) R$                       _
10 - Auxílio Doença (        %) R$  
11 -Licença Paternidade/maternidade (         %) R$.
12 - Faltas Legais (        %) R$                        
13 - Acidente de Trabalho (_       %) R$                        
14 - Aviso Prévio (_      %) R$                          
15 - 13º Salário (        %) R$ _                        
Grupo "C":
16 - Aviso Prévio Indenizado (      _%) R$                           
17 - Indenização Adicional (        %) R$                         _
18 - Indenização (rescisões sem justa causa) (          %) R$                          
Grupo "D":
19 - Incidência dos encargos do grupo "A" sobre os itens do grupo "B" (            %) R$                       
Grupo "E":
20 - Incidência dos encargos do grupo "A", exceto o item 06, sobre os itens 16 e 17 (_%) R$                
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS: ( %) R$                               
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais): R$            (_       ).

III - INSUMOS:
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01 - Prêmio Assiduidade (se aplicável) R$    02 - Material de Limpeza/Equipamentos R$                          03 -
Exames médicos R$                                            
04 - Custos de pagamento salarial R$                           
(de acordo com a tabela do custo do lançamento contábil – Banco Central) 05 - Uniforme
R$                              

IV – DEMAIS COMPONENTES:
01 – Despesas Administrativas/Operacionais (            %) R$                            02 – Lucro (          %) R$
                         
VALOR DOS DEMAIS COMPONENTES (01+02): R$                                   (                                 )

V – TRIBUTOS (ISSQN+COFINS+PIS+C.SOCIAL+Outros) (                   %)
VALOR DOS TRIBUTOS =
R$                        (                                                                                        )

VI – PREÇO MENSAL UNITÁRIO DO POSTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(I+II+III+IV+V)
VALOR MENSAL UNITÁRIO DO POSTO = R$                         (                                                 _)

VII – PREÇO GLOBAL ANUAL (Preço Mensal Unitário do Posto X 3 Aux. Serv. Gerais X 12 meses)
R$                             _(                                                                                                 )

 
Obs.:
1) A proposta deverá ser elaborada com base no Salário Normativo pertinente a categoria respectiva, homologado em Acordo, Convenção
ou Dissídio Coletivo de Trabalho mais recente em vigor.
2) Os itens dos Grupos “B” e “C” possuem caráter ilustrativo, devendo o proponente, se for o caso, indicar os de sua conveniência.
3) Os itens III e IV possuem caráter ilustrativo, devendo o proponente, se for o caso, indicar os de sua conveniência.
4) Deverá constar na Proposta de Preços uma planilha para cada tipo de função/posto.
5) Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer outro título, devendo os serviços serem executados sem
ônus adicionais.
6)  Cumprir o especificado na Lei Federal 8.666/1993, no art. 44, § 3º e 48, II e demais normas atinentes à matéria.
7)  A Planilha acima poderá ser adequada de modo a atender a legislação pertinente atualizada.
 

Local e Data

 

________________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do Responsável Legal.

 
 

ANEXO III
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO – MODELO)

 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa                            , inscrita no CNPJ(MF) nº                   , inscrição estadual nº           , estabelecida
no (a)                                 para este órgão (ou para esta empresa).
Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em
nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

 

(LOCAL E DATA)
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, COM NOME COMPLETO)

 
OBS: Este atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor.

 
 

ANEXO IV
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DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 

Declaramos que esta empresa Inscrita no CNPJ (MF) nº, inscrição estadual nº estabelecida no(a) possui os seguintes contratos firmados com
a iniciativa privada e administração pública;
Nome do Órgão/Empresa       
Nº/Ano do Contrato   
Valor total do contrato

                   
(LOCAL E DATA)

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, COM NOME COMPLO
OBS:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes.

 
 

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

 

(NOME DA EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, sediada (endereço completo), por meio de seu
representante legal (nome) ,inscrito no CPF/MF sob o nº, portador do RG nº, DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste
fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

 
(LOCAL E DATA)

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, COM NOME COMPLETO)
 
 

ANEXO VI
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

 
(NOME DA EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, sediada (endereço completo), por meio de seu
representante legal (nome), inscrito no CPF/MF sob o nº, portador do RG nº, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854. de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.
 

(LOCAL E DATA)
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, COM NOME COMPLETO)

 
 

ANEXO VII
DECLARAÇÃO QUE ATENDE AS NORMAS REGULAMENTADORAS DA PORTARIA Nº 3.214/78 DO MTE

 
(Nome da empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, portadora da inscrição estadual/municipal  nº, através
de seu representante legal,  (nome), (qualificar), inscrito  no CPF/MF  sob o nº, portador da RG nº, DECLARA, para todos os fins de direito
e sob as penas da lei, que tem condições de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do MTE, aplicáveis às atividades
objeto do contrato e que tem condições de apresentar as documentações solicitadas na Instrução Normativa nº 007/2017-GAB, de 25 de
agosto de 2017, da Secretaria de Estado de Administração, que dispõe sobre os procedimentos e requisitos mínimos a serem seguidos nos
contratos de terceirização de serviços realizados pela Administração Pública Estadual, em relação ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho (NRs), do Ministério do Trabalho e Emprego.

 
(LOCAL E DATA)

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, COM NOME COMPLETO)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI PARENTESCO

 
(Nome da empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, portadora da inscrição estadual/municipal nº, através
de seu representante legal, (nome),           (qualificar) ,  inscrito no CPF/MF sob   o  nº, portador da RG nº, DECLARA, para todos os fins de
direito e sob as penas da lei, que não possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionário cônjuge, companheiros ou parentes
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, de Secretários, Superintendentes e Gerentes da
Secretaria de Estado da Casa Militar, e ainda, com os servidores detentores de cargo em comissão ou função de confiança que atuem
diretamente na realização do certame e/ou na posterior formalização contratual.

 
Local e Data

Representante Legal (com carimbo da empresa)
 
 

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 
(Nome da empresa)......................................, inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante  legal  o(a)  Sr.(a)................................, 
portador(a)  da  Carteira  de  Identidade nº...................... e do CPF nº  , DECLARA, para fins legais, ser microempresa/empresa de pequeno
porte nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, não estando incurso nas exclusões do § 4º do citado artigo.

 
(LOCAL E DATA)

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, COM NOME COMPLETO)
 
 

ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO Nº 03/2020

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DA CASA MILITAR -SECAMI, E A EMPRESA .
 
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo Chefe da Procuradoria Setorial da Casa
Militar, Dr. MARCELO BORGES PROTO DE OLIVEIRA, brasileiro, advogado, OAB/GO nº 34.353, CPF nº 024.793.941-23,
domicílio funcional no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, nº 400, 9° Andar, Setor Central, Goiânia-GO, CEP: 74003-010, mediante
delegação de competência atribuída pelo art. 47 da Lei Complementar Estadual nº 58/2006, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO
DA CASA MILITAR, inscrita no CNPJ nº 37.261.757/0001-49, com sede na Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º Andar,
Setor Central, neste ato representado por seu Titular, Sr. Cel QOPM LUIZ CARLOS DE ALENCAR, brasileiro, casado, militar, residente
e domiciliado em Goiânia, Goiás, portador da Carteira de Identidade nº 20.091, PMGO e CPF 391.426.701-59, doravante denominado
CONTRATANTE e a  empresa,    , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°                                  , estabelecida à
                      , neste ato representada por                ,           , portador da Carteira de  Identidade nº                      e CPF (MF) nº , doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, celebram, o presente contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 07/2018, nos autos do
Processo nº 201900015000906, que ficam fazendo parte integrantes deste instrumento, realizado nos termos da Lei nº 10.520/02, e
subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666/93 e Lei de Licitações e Contratos do Estado de Goiás nº 17.928/12, com suas alterações e
legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação continuada de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza,
jardinagem, copeiragem, portaria, elevador, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
execução do objeto, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e suas dependências, Palácio das Esmeraldas e Serviço Aéreo do Governo do
Estado de Goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.Fazem parte integrante deste contrato, para todos os fins de direito, independentemente da
transcrição, e obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos:
a) Edital Pregão Eletrônico nº 03/2020 e seus anexos.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Os serviços deverão ser prestados Palácio Pedro Ludovico Teixeira e suas dependências, Palácio das Esmeraldas e Serviço Aéreo do
Governo do Estado de Goiás, conforme postos e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I, do Edital).
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. Para garantir o cumprimento do presente contrato, o CONTRATANTE se obriga a:
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3.1.1. Manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando requerido;
3.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma convencionada neste instrumento;
3.1.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das normas da licitação;
3.1.4. Notificar à CONTRATADA de toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato;
3.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;
3.1.6. O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente termo.
3.1.7. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a CONTRATADA, quanto ao cumprimento das cláusulas e legislação
vigente sobre saúde e segurança no trabalho;
3.1.8. O CONTRATANTE indicará sala para guarda de material de consumo e equipamentos, assim como local para que os serventes
troquem de roupa, antes e após a jornada de trabalho;
3.1.9. O CONTRATANTE cederá espaço físico para a instalação do escritório da CONTRATADA, que ficará responsável por
equipamentos, mobílias e tecnologias ali situados para o desenvolvimento de suas atividades;
3.1.10. É vedado ao CONTRATANTE e ao seu representante exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados;
3.1.11. Analisar e aprovar o planejamento dos serviços elaborados pela CONTRATADA;
3.1.12. A CONTRATANTE reserva-se o direito de estabelecer os controles necessários ao acompanhamento, fiscalização e aferição da
prestação dos serviços, bem como promover alterações nas execuções das tarefas, cabendo à CONTRATADA cumprir as determinações do
CONTRATANTE;
3.1.13. Fornecer os materiais, peças e componentes elétricos e hidrossanitários para reposição, necessários à execução dos serviços de
manutenção predial, tais como: divisórias, lâmpadas, reatores, soquetes, fios, disjuntores, tomadas, válvulas, etc.;
3.1.14. Fornecer os produtos alimentícios (café, açúcar, adoçante), equipamentos (fogão, panelas, garrafas térmicas, copos, xícaras, etc.)
para o preparo dos alimentos que serão servidos aos servidores das SECAMI.
 
4.  CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no edital, seus anexos e na legislação pertinente, as seguintes:
4.1.1. Executar o serviço conforme estabelecido neste contrato, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE;
4.1.2. Implantar, imediatamente após o recebimento da Autorização de início dos serviços, os respectivos postos relacionados no Termo de
Referência, nos horários fixados na escala de serviço elaborada pela CONTRATADA e validada pelo CONTRATANTE;
4.1.3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução;
4.1.4. Designar, por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenha(m) poder(es) para resolução de
possíveis ocorrências durante a sua execução;
4.1.5. Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando crachá com foto recente e com sua função profissional
devidamente registrada nas carteiras de trabalho;
4.1.6.  Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de
trabalho (dobra);
4.1.7. Comunicar ao CONTRATANTE todo afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer profissional na
equipe que esteja prestando serviços. No caso de substituição ou inclusão, a CONTRATADA deverá proceder conforme os itens 12.4 e 12.5
do Termo de Referência (Anexo I, do Edital);
4.1.8.  Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas dependências da execução dos serviços do
CONTRATANTE;
4.1.9. Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como
inadequados para a prestação dos serviços;
4.1.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das
normas internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;
4.1.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal
súbito;
4.1.12. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;
4.1.13. Propiciar aos empregados as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes os uniformes,
materiais e equipamentos, conforme descritos item 11 e seus subitens, do Termo de Referência (Anexo I, do Edital);
4.1.14. Fornecer, obrigatoriamente, vale-refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de serviços, de acordo com o valor facial
estabelecido em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho;
4.1.15. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada nos postos;
4.1.16. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do CONTRATANTE;
4.1.17. Assumir o pagamento de substituto referente ao intervalo de intrajornada;
4.1.18. Firmar Acordo Individual ou Coletivo de Trabalho para permitir o cumprimento da jornada de trabalho, caso seja necessário;
4.1.19. O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.
4.1.20. Apresentar ao CONTRATANTE, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, os documentos referidos no art. 4º, da
Instrução Normativa nº 007/2017-GAB/SEGPLAN.
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4.1.21. Apresentar, no prazo máximo de 60 (dias) dias, após o início da execução dos serviços contratados pelo órgão e, anualmente, a
contar da data do início de vigência do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, ao
SESMT Público do CONTRATANTE ou, quando não houver, ao gestor do contrato, cópias dos documentos mencionados nos incisos do
art. 5º, da Instrução Normativa nº 007/2017-GAB/SEGPLAN.
4.1.22. Instalar nas dependências do CONTRATANTE, 01 (uma) base operacional com todo material e equipamentos necessários à
execução dos Serviços de Limpeza, que deverão abrigar todas as instalações necessárias (Escritório Operacional, almoxarifado, Guarda-
volumes, Cabideiros, etc.) à agilização e otimização dos Serviços de Limpeza;
4.1.23. Prestar os serviços de limpeza em todas as áreas internas ou externas dos prédios, nos horários estabelecidos;
4.1.24. Zelar pela ordem e boas condições das áreas sob limpeza;
4.1.25. Assegurar o funcionário em caso de acidente de trabalho.
4.1.26. Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde
que resultantes da contratação com a Secretaria de Estado da Casa Militar, necessários à prestação dos serviços;
4.1.27. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões no valor atualizado do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), consoante estabelece ao art. 65 da Lei de Licitações;
4.1.28. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
4.1.29. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;
4.1.30. Cumprir integralmente, durante a execução contratual, o Acordo Coletivo de Trabalho/Convenção Coletiva de Trabalho, Dissídio
Coletivo e/ou instrumento normativo (Regulamento de Empresa, Plano de Cargos e Salários etc.), relativo à categoria profissional abrangida
no contrato, bem como a legislação em vigor., observando os preceitos da legislação sobre jornada de trabalho, conforme categoria
profissional, sem prejuízo da previsão de aplicação das jornadas de trabalho previstas em Acordo Coletivo de Trabalho/Convenção Coletiva
de Trabalho, Dissídio Coletivo e/ou instrumento normativo (Regulamento de Empresa, Plano de Cargos e Salários etc.), se mais favoráveis;
4.1.31. Responsabilizar-se exclusivamente pela quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes do contrato,
consoante art. 71 da Lei 8.666/1993;
4.1.32. Viabilizar a verificação da comprovação mensal pelo CONTRATANTE, na integralidade ou amostragem, do cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais (inclusive para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS), em relação aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
4.1.33. Indicar preposto para representá-la na execução do contrato, nos termos do art. 68 da Lei 8.666/1993;
4.1.34. Assegurar aos seus empregados ambiente de trabalho adequado, inclusive em relação aos equipamentos e instalações, visando o
pleno cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.
4.1.35. Disponibilizar os seguintes documentos: (i) sempre que solicitado pela fiscalização: a) CTPS; b) Contrato de trabalho; c) Acordo
Coletivo de Trabalho/Convenção Coletiva de Trabalho, Dissídio Coletivo e/ou instrumento normativo (Regulamento de Empresa, Plano de
Cargos e Salários etc.) relativo à categoria profissional abrangida no contrato; e, d) atestados médicos admissionais e demissionais; e (ii)
mensalmente ou sempre que solicitado pela fiscalização: a) comprovante de pagamento dos salários, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salário (com a juntada dos contracheques, com comprovação de depósito do numerário em banco ou
mediante recibo); b) comprovante da concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional (com a juntada do recibo de
férias); c) comprovante da concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido (com a juntada dos
contracheques, com comprovação de depósito do numerário em banco ou mediante recibo); d) comprovante de pagamento das obrigações
trabalhistas dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato (com a juntada das guias CD/SD1 e GRRF´s2, se for o caso,
bem como dos TRCT´s3 válidos, sem prejuízo da necessária alimentação do CAGED4); e, e) certidão de regularidade trabalhista, sempre
com data de validade posterior à data de emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
4.1.36. Viabilizar o acesso de seus empregados, via Internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita
Federal do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram regularmente recolhidas.
4.1.37. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela
fiscalização.
4.1.38. Fornecer, mensalmente ou sempre que solicitado pela fiscalização, os seguintes documentos: a) Guia da Previdência Social (GPS)
com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento
for efetuado pela Internet; b) folhas de pagamento; e, c) certidões de regularidade fiscal para com as Fazendas Públicas Federal (que
atualmente abrange as contribuições previdenciárias), Estadual e Municipal, sempre com data de validade posterior à data de emissão da
respectiva nota fiscal/fatura.
4.1.39. Viabilizar a emissão do “cartão cidadão” pela Caixa Econômica Federal para todos os seus empregados, com o objetivo de verificar
se o seu FGTS está sendo regularmente recolhido.
4.1.40. Fornecer, mensalmente ou sempre que solicitado pela fiscalização, os seguintes documentos: a) Protocolo de Envio de Arquivos,
emitido pela Conectividade Social (GFIP); b) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; c) Relação dos
Trabalhadores Constantes do Arquivo Sefip (RE);
d) Comprovante de Declaração à Previdência; e) folhas de pagamento; e, f) certidão de regularidade fiscal para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, sempre com data de validade posterior à data de emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
4.1.41. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações de que tratam os subitens do item 11, o
CONTRATANTE comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento do valor total da fatura mensal, salvo se a CONTRATADA
comprovar o exato valor objeto de inadimplemento, ocasião em que o pagamento será proporcional ao saldo remanescente (valor total da
fatura mensal – valor objeto de inadimplemento), até que a situação seja regularizada. Em não havendo quitação das obrigações
inadimplidas por parte da contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a contratante poderá efetuar o pagamento dos salários diretamente aos
empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS.
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4.1.42. Em caso de indício (s) de irregularidade (s) no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais (inclusive para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS), os fiscais ou gestores de contratos deverão oficiar os órgãos responsáveis pela
fiscalização, tais como: Secretaria da Previdência Social e Secretaria da Receita Federal do Brasil (ausência e/ou irregularidade no
recolhimento das contribuições previdenciárias) e Ministério do Trabalho e Emprego (ausência e/ou irregularidade no recolhimento do
FGTS e descumprimento de obrigações trabalhistas).
 
5.  CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. O valor do presente Contrato é de R$          (             ) de acordo com os valores especificados na Proposta de preços.
5.2.  As despesas decorrentes da prestação dos serviços relativas ao presente exercício correrão à conta da classificação orçamentária:
FONTE: 100 – TESOURO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 – GABINETE DO Secretário da Casa Militar
 NATUREZA DE DESPESA N.º:
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. A CONTRATADA apresentará Nota Fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, discriminando, detalhadamente, todos os bens, assim como os
impostos incidentes sobre os mesmos e respectivos valores.
6.2.  Para o pagamento, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente atestada pelo Gestor do Contrato.
6.3. O pagamento será efetuado por meio de Ordem de Pagamento,creditada em conta-corrente em nome da CONTRATADA, na Caixa
Econômica Federal – CEF, nos termos do art. 4º, da Lei Estadual nº 18.364/14, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da sua
realização, contado da aceitação dos bens e entrega do documento fiscal na Gerência de Orçamento e Finanças e após a quitação de
eventuais multas que tenham sido impostas à CONTRATADA;
6.4. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da
empresa.
6.5.  A Nota Fiscal/ Fatura incompleta ou que apresentar qualquer tipo de rasura ou incorreção será devolvida para substituição.
6.6.  Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no subitem 6.3, acima,
passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
6.7. Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, a CONTRATADA
fará jus a compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:
EM = N x Vp x ( I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento; Vp = Valor da parcela em
atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
6.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de valores ou correção monetária.
6.9.  A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante o fornecimento dos bens objetos desta aquisição. Pela
inexecução total ou parcial, ou ainda pelo descumprimento de qualquer das suas obrigações, estará sujeita às sanções administrativas
previstas na legislação aplicável, cuja individualização será definida pela gravidade do ato praticado, podendo haver cumulação de sanções
ou de sanções com penalidades.
 
7.  CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.
7.2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, persistindo as obrigações,
especialmente as decorrentes da garantia, caso haja.
 
8.  CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. O descumprimento das obrigações contratuais e demais condições do Edital, Termo de Referência e demais Anexos sujeitará a empresa
adjudicatária às seguintes sanções, quando for o caso:
8.1.1.  Advertência.
8.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será
descredenciada do cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no contrato e demais cominações legais.8.1.3.  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquan
to perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
8.1.4. Multa, obedecendo os seguintes limites:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descum
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primento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b)  0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado.
c)  0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
8.2.  As sanções previstas no presente contrato poderão ser aplicadas, cumulativamente, sem prejuízo das demais multas previstas no Termo
de Referência (Anexo I, do edital).
8.3. No caso do não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada da garantia prestada ou da fatura, se for o caso, ou ainda cobrada judicialmente consoante o § 3º, do art. 86, e §
1º, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
8.4.  Será assegurada, para aplicação de sanções, a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis;
8.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente;
8.6.  O descumprimento, a qualquer tempo, das cláusulas contratuais ou legislação referente à saúde e segurança no trabalho, implicará na
aplicação de advertência, multa e rescisão contratual, em caso de reincidência ou resistência, respondendo o gestor do contrato pela omissão
quanto à falta de comunicação ao SESMT Público e a adoção das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.
8.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e a ampla defesa;
8.8.  Em qualquer caso, a CONTRATADA deverá arcar com todos os procedimentos necessários à solução do problema.
8.9.  A declaração de impedimento para licitar com a Administração Pública dar-se-á pelo Procurador-Geral do Estado, nos termos da Lei nº
8.666/93.
 
9.  CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo
com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, inclusive no Termo de Referência, dará direito ao CONTRATANTE de rescindi-lo
mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao
fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.
9.2. Este contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a)  decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo do CONTRATANTE,
prejudique a execução deste pacto;
c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;
e) no interesse do CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 05 (cinco) dias corridos, com o pagamento dos serviços
prestados até a data comunicada no aviso de rescisão;
f)  no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do art.7º da Constituição
Federal;
g) não pagamento de salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais (inclusive para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS) e previdenciárias, em relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execução do contrato, sendo, neste caso, rescindido de forma unilateral e por escrito pelo CONTRATANTE, sem prejuízo
da aplicação das penalidades cabíveis.
9.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666/93.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A gestão e a fiscalização do Contrato ficará a cargo de servidor designado pelo titular desta Pasta, por instrumento próprio, conforme
artigo 67, da Lei 8666/93.
10.2. Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATADA deve manter o preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, para
representá-lo sempre que for necessário.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL
11.1. Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com
a apresentação das devidas justificativas.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO.
12.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/93, Lei Estadual nº 17.928/2012, e vincula-se ao Edital e seus
Anexos do Pregão Eletrônico nº  03/2020, constante do processo nº 201900015000906, bem como à proposta da CONTRATADA.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO (Revisão, Repactuação e Reajuste)
13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta. Após este período será
utilizado o IPCA (IBGE) como índice de reajustamento.
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13.2. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato poderá ser solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da
interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito.
13.3. A CONTRATADA tem do direito a repactuação dos valores contratados, mediante negociação, observado o interregno mínimo de 12
(doze) meses, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, cabendo-lhe solicitação com a devida justificativa, acompanhada de
demonstração analítica da variação dos componentes de custo da proposta, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de
preços, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, com a comprovação de registro na Delegacia Regional do
Trabalho;
13.3.1. Para fins previstos no item anterior, considera-se como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do início da vigência do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta;
13.3.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última
repactuação;
13.3.3. Por ocasião da repactuação, poderão ser contemplados todos os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação,
desde que haja uma demonstração analítica devidamente justificada e comprovada;
13.3.4. Não será admitida a inclusão, por ocasião da repactuação, de qualquer item de custo não previsto nos componentes apresentados
originalmente na proposta, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou
convenção coletiva;
13.3.5. A proposta de repactuação, observado o disposto no item 13.3, dependerá de inciativa da CONTRATADA e deverá ser apresentada
antes da assinatura do termo de prorrogação do contrato, ou, se for o caso, do encerramento do ajuste, sob pena de preclusão do direito de
repactuar;
13.4. Na hipótese de não ter ocorrido o registro do acordo coletivo ou da convenção coletiva da categoria até a data da assinatura do termo
aditivo de prorrogação da vigência contratual, a CONTRATADA deverá, sob pena de preclusão, ressalvar, naquele aditivo, o seu direito de
repactuar. A partir da ressalva, a formalização do pedido de repactuação deverá ocorrer até a data da assinatura do termo de prorrogação
subsequente;
13.5. Os custos relativos à uniformes e materiais poderão ser reajustados, mediante negociação entre as partes e formalização do pedido pela
CONTRATADA, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, ocorrido nos
últimos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta ou do último reajuste;
13.6. Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custo comparativas entre a data de formulação da proposta e do
momento do pedido de revisão, repactuação ou reajuste do contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor
total pactuado.
13.7. Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria ter sido fornecido pela
CONTRATADA, e isso motivar a interrupção dos serviços, esta incorrerá nas penalidades previstas, e não será paga a nenhuma atualização
de valor, inclusive a referida neste contrato.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
14.1. A publicação do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, por extrato, será providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas a expensas do
CONTRATANTE.
 
15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO:
15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitação,
chamamento público ou procedimento congênere, serão submetidos à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de
Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.
 
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:
16.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere,
acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem,
na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já
para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
(CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para
julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO:
17.1 O presente contrato será objeto de oportuna apreciação junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Av. Anhanguera,
7.171, Setor Oeste, Goiânia/GO Telefones: (62) 3201-3017.
17.2 Aos casos omissos deverão ser aplicados os seguintes diplomas legais: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006,
Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/11, e, Lei Federal nº 8.666/93.
17.3  E por estarem acordes, assinam eletronicamente este instrumento os representantes das partes e as testemunhas, para que se alcancem
os jurídicos e desejados efeitos.
 
Pelo CONTRATANTE:
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Marcelo Borges Proto de Oliveira

Chefe da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Casa Militar
 
 

Luiz Carlos Alencar - Coronel QOPM
Secretário de Estado - Chefe da Casa Militar

 

Pela CONTRATADA:                     _________________________________
 
 
TESTEMUNHAS:                           _________________________________
 
                                                        _________________________________
 
 

ANEXO AO CONTRATO
 

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no
tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de
conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).
2) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar
em Comissões compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14
da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde
cabível.
3) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
4) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
5) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.
6) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800,
de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.
7) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas
as hipóteses de sigilo previstas em lei.
8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral.
A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como
renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.
 
Pelo CONTRATANTE:
 

Marcelo Borges Proto de Oliveira
Chefe da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Casa Militar

 
 

Luiz Carlos Alencar - Coronel QOPM
Secretário de Estado - Chefe da Casa Militar

 

Pela CONTRATADA:                     _________________________________
 
 
TESTEMUNHAS:                           _________________________________
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Documento assinado eletronicamente por JOSE WILSON BARCELOS DE MORAIS, Pregoeiro (a), em 21/01/2020, às 17:27,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS PASSOS GALVAO, Pregoeiro (a), em 21/01/2020, às 17:29, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por GEAN CARLO LEMES, Membro, em 21/01/2020, às 17:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000010970147 e o código CRC ADBF9228.
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