
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL - Licitação 

LICITAÇÃO N°. 00025/2019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO: MENOR PREÇO 

órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 
RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, N°54 - CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB. 
CEP: 58815-000 - Tel: (83) 3538-1155. 

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.999.682/0001-08, doravante 
denominado simplesmente ORC, toma público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 
realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 08:30 horas do dia 18 de 
Outubro de 2019 no endereço acima indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial n°00025/2019, 
tipo menor preço; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal n°. 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto Municipal no. 132/2008, de 10 de Janeiro de 2008, e subsidiariamente pela Lei 
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, 
objetivando obter a melhor proposta para: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
terceirizados - fornecimento de mão de obra de natureza contínua - sem o fornecimento do material 
necessário a execução dos serviços, para atender as necessidades da Prefeitura de São José da Lagoa 
Tapada. 

1 .0Db OBJETO 
IA  .Constitui objeto da presente licitação: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
terceirizados - fornecimento de mão de obra de natureza contínua - sem o fornecimento do material 
necessário a execução dos serviços, para atender as necessidades da Prefeitura de São José da Lagoa 
Tapada. 
1.2 A Prefeitura de São José da Lagoa Tapada fornecerá todos os materiais, ferramentas, maquinários e 
equipamentos necessários à execução dos serviços objeto do contrato; 
1 .3.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente 
Termo de Referência - Anexo 1 deste Instrumento. 
1 .4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado 
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 
48, da Lei Complementar n° 123/2006, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações 
previstas nos incisos II e III, do Ari. 49, do mesmo diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e 
EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capítulo V, Seção 1, da LC 
n°. 123/2006. 
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2. 1. Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para'4cução (g \ 
objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 08:30 horas d 	a 18 d) 
Outubro de 2019, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo 1eS dattr9 
horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. 	 ... - 
2.2.Inforniações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de 
expediente: das 7:30 as 11:30 horas. 
2.3.E facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos ou 
providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e dirigida ao 
Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da 
respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas, nos horários de expediente acima 
indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Francisca Tomaz da Silva, N054 - Centro - São José 
da Lagoa Tapada - PB. 
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 
considerados da data em que foi protocolizado o pedido. 

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 
3.1 .Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos: 
3.1.1.ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAÇOES; 
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO; 
3,1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 
3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma: 
3.2.1.Pela Internet: www.saojoselt.pb.gov.br  ou www.tce.pb.gov.br; e 
3.2.2dmpresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente. 

4.01)0 SUPORTE LEGAL 
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 
132/2008, de 10 de Janeiro de 2008, e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada e legislação pertinente, que ficam fazem partes integrantes deste instrumento, independente de 
transcrição. 

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO 
5,1.0 prazo para a execução do objeto desta contratação será 12 (doze) meses, podendo ser prorrogação 
conforme previsão do Art. 57, II, da Lei 8.666/93, no interesse da administração. 

Prazo do início dos serviços: 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de 
serviços. 

5.2. As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
Recursos Próprios do Município de São José da Lagoa Tapada (Ordinário). 
Natureza da despesa: 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1 Os proponentes do ramo pertinente ao objeto da licitação, legalmente estabelecidas no país, que 
desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois envelopes fechados indicando, 
respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente identificados, 
acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, nos termos 
definidos neste instrumento convocatório. 
6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente. 
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empr as 
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para lic 



ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão 4ô3ireitoQe"\ 
licitar e contratar como ORC. 	 O) 
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação $kA  
com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço cohstante(i 
preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Joao Jucelio Silva do Vale. Não sendo 
rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e o 
licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame. 
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a 
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o 
licitante abdicou da fase de lances verbais. 
6.6.E vedada à participação em consórcio. 

TODA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso, através 
de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório, 
inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante credenciará apenas um 
representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste 
instrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro devidamente credenciado. 
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
7.2. l.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei, quando 
for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os 
necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou 
apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do 
correspondente instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ser reconhecida a firma em cartório do 
respectivo signatário. 
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial que 
contenha foto. 
7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do início da sessão pública - em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe 
de Apoio. 
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento 
impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não 
inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo 
licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, 
declarações e outros elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma 
defmida neste instrumento. 
75.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante 
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte 
documentação: 
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II. 
7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
- Anexo III. 
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 30  da Lei 123/06, se for o caso, 
sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento 
diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita 
através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração 
expressa formalmente assinada por profissional da área contábil, devidamente habilitado; b) certidão 
simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação 
pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada, apenas neste caso para 
comprovação do enquadramento na forma da legislação vigente, não é suficiente motivo par a 

.........) 



inabilitação do licitante, apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento drenciad€ 
e simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06. 
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a docfhntaç/ 
relacionada nos itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta de ?reços- 

8.O.DA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1 .A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes 
indicações no anverso: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00025/2019 
NOME PROPONENTE 
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos: 

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus 
elementos - Anexo 1 -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu 
representante, contendo no correspondente item cotado: discriminação e outras características se 
necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos. 
8.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicações em 
contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes critérios: 
8.3.l.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 
8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido, 
caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes 
suprimidos. 
8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser 
inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo 1. Disposição 
em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado. 
8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, 
sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada 
pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou 
execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras 
informações e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias. 
8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço 
unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá. 
8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço, 
prevalecerá o de menor valor. 
8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 
decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida 
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido. 
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento ou de 
sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento 
convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas exigências 
não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva proposta. 
8.10.E facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde que 
esteja devidamente preenchido. 
8.11 Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos ofertados. 
A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante. 
8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento. 
8.13.A PROPOSTA PODERÁ, TAMBEM, SER ELABORADA EM MEIO MAGNÉTICO. MIDIAS 
SUGERIDAS: PEN DRIVE, CD OU DVD. NESTE CASO O LICITANTE APRESENTARI& A 
PROPOSTA IMPRESSA, BEM COMO, EM MEIO MAGNÉTICO. 
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9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em ot(uma)  vÇ2) 
dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 14°. 00025/2019 
NOME PROPONENTE 
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos: 

9.2.PESSOA JURÍDICA: 

9.2.1 Relativamente à habilitação jurídica da licitante: 

a) Cópia de CPF e RG de todos os sócios da licitante; 

b) prova de registro comercial, no caso de empresa individual 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

d) ato constitutivo devidamente registrado no cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; 

e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir. 

9.2.2 Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista da licitante: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (Alvará de funcionamento da 
licitante), se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de quitação com a Fazenda Federal (Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" e "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8212/91), Estadual e Municipal de acordo com o disposto no art. 29, inciso III, da Lei n°. 8.666/93, 
dentro do prazo de validade; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme 
alínea "a" do art. 27 da Lei n°. 8.036/90, devidamente atualizado; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de F de maio de 1943. 

9.2.3. Relativamente à qualificação econômico-financeira da licitante: 

e-t- 1) 



a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do 
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. 	 t 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na formaM 
Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bemàomo 
apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional habilitado e 
devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 

c) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por 
meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encenados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta. 

9.2.4- Relativamente à qualificação Técnica da licitante: 

a) Comprovação de capacidade operacional de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou 
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, 

9.2.5 Relativamente à qualificação Complementar 

a) Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°. Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à 
participação na licitação; e de submeter-se a todas as cláusulas e condições do presente instrumento 
convocatório, conforme modelo - Anexo II. 

9.3. Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, 
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter 
borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encenados em envelope 
devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a 
ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante. 

9.4. Os licitantes que não atenderam as exigências do edital serão inabilitados. 

93, A administração pública evitará o excesso de formalismo quando da análise da documentação de 
habilitação em observância ao Princípio da supremacia do Interesse Público, competitividade e da busca 
da proposta mais vantajosa, podendo caso seja necessário realizar diligência destinada a esclarecer ou 
complementar informações, nos termos do Art. 43, §30, da Lei 8.666/93. 

1 (LODO CRITÉRIO PÁ RÃ JULGAMENTO 
10.l.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances verbais e na 
classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste instrumento convocatório, 
será considerado o critério de menor preço global. 
1 O.21-Iavendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o disposto no 
Art. 30,  §2°, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais, se fará através de 
sorteio. 
10.3.Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 



10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aqueituaç 
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iais ou ar / 
05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço. 	 . 
10.5.Ocorrendo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á dá 
seguinte forma: 
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão 
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 
anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate 
acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito; 
10.5.3 No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de 
empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 
10.7.A situação de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

1 l.O.DÁ ORDEM DOS TRABALHOS 
ll.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 
(quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum 
outro será aceito. 
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credcnciamento dos 
interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no 
entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar. 
11.3.0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da 
reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos. 
11 .4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição 
dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada ao recebimento 
das propostas de preços. 
11.5.0 Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação e a 
declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação. 
li .6.Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente com a 
sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências constantes no 
instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentação neles contidas. 
11.7.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura 
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando a proposta 
de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até um por cento, relativamente à de 
menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado 
numa nova reunião. 
11 ,8.Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima definidas, serão 
classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
11.9.Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes dos 
licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 
e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas tantas rodadas de lances 
verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão 
pública para continuidade dos trabalhos, a critério do Pregoeiro. 
lLlO.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e deverão 
efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando convida o 



pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o 	espond 
item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para efeito de classifie?çào final a 
propostas. 
11.11 Declarada encenada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinúá a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
11 .12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, o 
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, após o 
transcurso da competente fase recursal, quando for o caso. 
11.13.Se a oferta não for aceitável ouse o licitante não atender as exigência habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de unia proposta que 
atenda as disposições do instrumento convocatório. 
11. 14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao 
final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes. 
11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista 
das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do 
contrato, observando-se o seguinte procedimento: 
11.15,1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelope 
Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
11 .15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo iniciai corresponderá ao momento em que o licitante for 
declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 
11. 15.3.A não-regularizaçâo da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
11.16.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes dos 
envelopes Proposta de Preços e Documentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro e 
anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Documentação, ainda lacrado, do 
licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por seu 
representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do presente 
certame, será sumariamente destruído. 

12.0.D0 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DEI PREÇOS 
12.1 Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo 1 - Termo de Referência - 
Especificações, na coluna código, manifestamente inexequível nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, 
o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for 
o caso, apenas o item correspondente. 

13.0.005 RECURSOS 
13.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, observando-se o disposto no Art. 40,  Inciso XVII!, da Lei Federal n°. 10.520. 
13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da licitaçã ao 
proponente vencedor. 

) 



115,0 recurso será dirigido á autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, dé9ndo s€\ 
protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 11:30 horas, exclusiv4hiente no0) 
seguinte endereço: Rua Francisca Tomaz da Silva, N°54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - P8: 

14.0.DA HOMOLO( AÇÀO E ADJUDICAÇÃO 
14.1 Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação de 
habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente, o Pregoeiro 
emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior 
do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Adjudicação e 
Homologação da respectiva licitação, quando for o caso. 
14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do 
ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pelo Pregoeiro, 
revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela 
legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes. 

1 5,0.DO CONIltAlO 
15. 1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para, dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo 
contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei 
8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referida norma. 
152.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade 
de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da 
licitação. 
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no 
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e 
sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor. 
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado, 
unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será 
rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93. 
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

15.6 - A recusa do licitante em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no 
prazo de 05 dias úteis, acarretar-lhe-á suspensão do direito de licitar, no órgão licitante, pelo prazo de 24 
(vinte e quatro) meses, bem como aplicação de multa compensatória & 10% (dez por cento) sobre o valor 
da contratação, nos termos do Art. 70  da lei 10.520/2002. 

Art. 70  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

16.0,DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16. 1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de m o 
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inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estad$Ç Distritoc 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de ForneSores.: 
Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de ató / 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 	- 
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 
8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor 
do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 
16.3 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado 
vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, 
cobrado judicialmente. 
1 6.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado 
no cadastro correspondente. 

17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas 
características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão específica 
devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos inerentes nos 
termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes, e consequente aceitação. 

18.0.DO PAGAMENIO 
18.1.0 pagamento mensal dos serviços será realizado mediante processo regular e em observância às 
normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta 
dias, contados do período de adimplemento. 
19.0.130 REAJUSIAMENTO 
19.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, 
§§ 50  60, da Lei 8.666/93. 
19.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que 
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante 
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao 
certame, qualquer tipo de indenização. 
20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
Licitante. 
20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas feriado, 
e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos. 
20.5.Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no 
local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição regularmente 
comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização. 
20.6.Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do contrato, 
serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos serviços não 
previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original. 



20.7.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar .JquaIquè' 
tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado. 	 - 	) 
20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aqüele qiiè/ 
tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades -que o 
viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso. 
209.Este instrumento convocatário e todos os seus elementos constitutivos, estão disponibilizados em 
meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os procedimentos definidos pelo 
ORC. 
20.10.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, 
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a 
autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
20.1 l.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é 
o da Comarca de Sousa. 

da Lagoa Tapada - PB, 03 de Outubro de 2019. 

.JOAO JUCELTO!SILVA DO V 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO 1- PREGÃO PRESENCIAL N"0002512019 

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

1.0.DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto desta licitação: Contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados - 
fornecimento de mão de obra de natureza contínua - sem o fornecimento do material necessário a 
execução dos serviços, para atender as necessidades da Prefeitura de São José da Lagoa Tapada. 

1.2 A Prefeitura de São José da Lagoa Tapada fornecerá todos os materiais, ferramentas, inaquinários e 
equipamentos necessários à execução dos serviços objeto do contrato 

2.0.JUSTIFICATIVA 

2.1 A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e 
informações complementares que a acompanham e conforme relação de serviços elaborado pelo Setor de 
Engenharia da Prefeitura 

A contratação dos serviços terceirizados de fornecimento de postos de trabalho de natureza contínua tem 
como objetivo atender as atividades de diversas secretárias municipais, nos termos da Lei Municipal n° 
614/2019, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços terceirizados no 
âmbito deste município. 

As características e especificações do objeto ora licitado são: 

:ón 	DISCRIMINAÇÃO 
Contratação de empresa para a prestação mensal de 
serviços terceirizados - fornecimento de 60 (sessenta) 
de postos de trabalho com 40h semanais de natureza 
contínua, sem o fornecimento do material necessário a 
execução dos serviços, para atender as necessidades da 
Prefeitura de São José da Lagoa Tapada, conforme 
especificado abaixo: 

Porteiro - prestará serviços de identificar, orientar 
e controlar a circulação de pessoas em prédios 
públicos, obedecendo às normas internas de 
segurança, 
garantir a segurança patrimonial, além de outras 

- tarefas correlatas. 

QUNTQNTD P.UNIT. 
MÊS 12 R$ 128.354,52 115 1.540.254,24 



Quantidade postos: 6 

Motorista - Conduzir veículos automotores do' 
município, inclusive, ambulância. 

Quantidade postos: 12 

Operador de máquina pesada - Conduzir 
máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que 
servem para escavar, nivelar, aplainar ou compactar 
Ia terra e materiais similares. 

uanlidade posto: 1 

Artífice - executará serviços de manutenção de 
rede coletora de esgoto e do calçamento do, 
município, entre outras afins, observando às normas 
de segurança e higiene do trabalho. 

Quantidade postos: 4. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Realização de 
serviços de copeira, limpeza em geral e higiene dos, 
rédios, esquadrias, salas e ambientes de trabalho, 

ligar sistema de abastecimento de poços artesianos; 
além de outras atribuições correlatas. 

Quantidade postos: 12 

Agente de limpeza pública - Manutenção da: 
,limpeza de vias públicas e praças municipais por 
meio de varrição e coleta de lixo 

Quantidade postos: 12 

Eletricista - manutenção elétrica dos prédios 
públicos e iluminação pública do município, 
ompreendendo: montar, ajustar e instalar 

aparelhos e equipamentos elétricos; montar,  
mp1iar, consertar e manter instalações elétricas; 
fetuar revisão geral dos circuitos de iluminação, 

Ccedendo à substituição dos componentes 
eituosos como: reatores, disjuntores, tomadas,; 

lâmpadas, suportes, dispositivos de fixação, fios 
essequidos, ou o que for necessário para o bom 

funcionamento do sistema existente; verificar o 
funcionamento de disjuntores, corrigir as 
anormalidades, ou substituir os defeituosos; efetuar: 
Fevisão de todos os contatos dos quadros (fusíveis, 
relês, chaves, etc.)etc. 

Quantidade posto: 1 

............................. 



Podador - podação de arvores em todas as ruas do 
município. 

uantidade postos: 04 

iro - regar as plantas dos jardins, fazendo 
que necessário, a renovação de plantas e as, 
correções do solo, além de outras tarefas 

Jade postos; 04 

tor de saúde: para execução de atividades 
iadas a programas e projetos públicos, nosi 
da Portaria rio 443, de 27 de dezembro de 
do Ministro de Estado do Planejamento, 
olvimento e Gestão. 

postos: 4. 

3.0.OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro 
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto 
contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Fornecer postos de trabalho de natureza contínua para prestação dos serviços relacionados no Termo 
de Referência, incluindo, obrigatoriamente fardamentos apropriados, Equipamentos de Proteção 
Individual - (EPI's) e Equipamentos de Proteção Coletiva - (EPC's) exigidos pelas normas de Segurança 
do Trabalho, bem como devidamente treinados para utilização dos referidos equipamentos durante a 
execução dos serviços; 
e - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
d - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o 
represente integralmente em todos os seus atos; 
e - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 
f - Será responsável 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 pelo órgão interessado; 
g - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 
h - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo lieitatório, apresentando ao 
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 

- Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação que permitiram sua contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira e, 
sobretudo, no que diz respeito à regularidade fiscal, em atendimento ao disposto no art. 55, XIII, da Lei 
n.° 8666/93 e neste Termo de Referência; 

- Prestar os serviços com zelo, efetividade e de acordo com os padrões de qualidade exigidos, com 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas/legislação e conduta adequada 
utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 



4.0.110 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 	 C 

4.1 Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexequível nos termos do Art. 48; 11, da Lei 
8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a propostá, 
quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste anexo. 

5.0.MODEL0 DA PROPOSTA 
5,1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, 
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente 
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatória - Anexo 01. 

CARLOS ANTONIO BRAGA DE SÁ 	 - - 
Secretário de Administração 



ESTADO DA PARAíBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA PIOI'()s'IA 

PREGÃO PRESENCIAL N°00025/2019 

PROPOSTA 

REI?.: PREGÃO PRESENCIAL N"0002512019 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados - fornecimento de mão de 
obra de natureza contínua - sem o fornecimento do material necessário a execução dos serviços, para 
atender as necessidades da Prefeitura de São José da Lagoa Tapada. 
PROPONENTE: 

Prezados Senhores, 

Nos termos da licitação em epírafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 
COD 	 DISCRIMINAÇÃO 	 UNIDADE QNTDP.UNIT. 
1 	Çontratação de empresa para a prestação mensat 	MES 	12 

de serviços terceirizados - fornecimento de 60 
(sessenta) de postos de trabalho com 
40hsemanais de natureza contínua - sem o 
fornecimento do material necessário a execução 
dos serviços, para atender as necessidades da 
Prefeitura de São José da Lagoa Tapada, 
onforme especificado abaixo: 

Porteiro - prestará serviços de identificar,. 
orientar e controlar a circulação de pessoas em 
Prédios públicos, obedecendo às normas internas 
Ide segurança, 
garantir a segurança patrimonial, além de outras 
tarefas correlatas. 

Quantidade postos: 6 

Motorista - Conduzir veículos automotores da 
município, inclusive, ambulância. 

Quantidade postos: 12 

Operador de máquina pesada - Conduzir 
máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que 
servem para escavar, nivelar, aplainar ou 

P.TOTAL 

CL 



compactar a terra e materiais similares. 

Quantidade posto: 1 

Artífice - executará serviços de manutenção de 
'rede coletora de esgoto e do calçamento do 
município, entre outras afins, observando às. 
normas de segurança e higiene do trabalho. 

Quantidade postos: 4. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Realização de 
serviços de copeira, limpeza em geral e higiene; 
dos prédios, esquadrias, salas e ambientes de 
trabalho, ligar sistema de abastecimento de poços 
artesianos, além de outras atribuições correlatas. 

Quantidade postos: 12 

!Agente de limpeza pública - Manutençào da 
limpeza de vias públicas e praças municipais por 
meio de varrição e coleta de lixo 

Quantidade postos: 12 

Eletricista - manutenção elétrica dos prédios: 
públicos e iluminação pública do município, 
compreendendo: montar, ajustar e instalar 
aparelhos e equipamentos elétricos; montar 
mpliar, consertar e manter instalações elétricas; 

efetuar revisão geral dos circuitos de iluminação, 
procedendo à substituição dos componentes, 
defeituosos como: reatores, disjuntores, tomadas, 
lâmpadas, suportes, dispositivos de fixação, fios 
ressequidos, ou o que for necessário para o bom, 
funcionamento do sistema existente; verificar o 
funcionamento de disjuntores, corrigir as 
anormalidades, ou substituir os defeituosos; 
efetuar revisão de todos os contatos dos quadros: 
(fusíveis, relês, chaves, etc.)etc. 

Quantidade posto: 1 

Podador - podação de arvores em todas as ruas 
do município. 

Quantidade postos: 04 

Jardineiro - regar as plantas dos jardins, fazendo 
[sempre que necessário, a renovação de plantas e 
as devidas correções do solo, além de outras. 
arefas correlatas 



Quantidade postos: 04 

Visitador de saúde: para execução de atividades: 
relacionadas a programas e projetos públicos, nos, 
ermos da Portaria n° 443, de 27 de dezembro de 
2018, do Ministro de Estado do Planejamento, 
'Desenvolvimento e Gestão. 

Quantidade postos: 4. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - 

PRAZO - Item 5.0: 
PAGAMENTO - Item 18.0: 

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0: 

Responsável 

41 
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ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N°09025/2019 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N°00025/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

PROPONENTE 
CNPJ 
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, 
da Lei 8.666/93. 

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 70  inciso XXXIII 
da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de 
pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores 
de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de 
aprendiz na forma da legislação vigente. 

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na 
licitação. 

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §20, o proponente acima qualificado, declara não 
haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente 
licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de 
informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de 
idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil 
e criminalmente pela presente afirmação. 

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento 
convocatório. 

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo 
instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas. 

Local e Data. 

NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 

OBSERVAÇÃO: 	

a 



FOLHA 02/02 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N°00025/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

PROPONENTE: 
CNN: 

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta 

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído de 
(identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para 
fins do disposto no item 75.1. do Edital do Pregão Presencial n°00025/2019, declara, sob as penas datei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00025/2019 foi elaborada de maneira 
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 
n° 00025/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n° 00025/2019 não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial n° 00025/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00025/2019 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00025/2019 não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00025/2019 antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n° 00025/2019 não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura 
Municipal de São José da Lagoa Tapada antes da abertura oficial das propostas; e 

O que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

Local e Data. 

NOME/ASSINATIRA/CARGO 
Representante legal do proponente 

OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO 
QUANDO FORO CASO. 

SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO L1C1, 



,À 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 

MODELOS DA DECLARAÇÃO 1W REGULARIDADE - HABILITAÇÃO 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N°00025/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

PROPONENTE 
CNPJ 

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4°, Inciso VII, da Lei 
10.520/02. 

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 40,  Inciso VII, da Lei 
10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo 
instrumento convocatório que rege o certame acima indicado. 

Local e Data. 

NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 

OBSERVAÇÃO: 
A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, 
QUANDO FORO CASO. 



i& 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 0002512019 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N°. .... /...-CPL 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA E ..........PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São José da Lagoa 
Tapada - Rua Francisca Tomaz da Silva, N° 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, CNPJ no 
08.999.682/0001-08, neste ato representada pelo Prefeito Claudio Antônio Marques de Sousa, Brasileiro, 
Divorciado, Prefeito, residente e domiciliado na Rua Francisca Tomaz da Silva, 54 - Casa - Centro - São 
José da Lagoa Tapada - PB, CPF n° 423.986.814-91, Carteira de Identidade n° 979.785 SSPIPB, 
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado .........- ....- ......- .........- ..., CNPJ n° 

, neste ato representado por ... residente e domiciliado na ..... ......... - . ........ - 	.....- ...- ..., CPF 
no 	, Carteira de Identidade n° ..., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes 
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS F1)NDAMFNFOS DO CONTRATO: 
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n°00025/2019, processada nos termos da 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nó.  132/2008, de 10 de Janeiro de 
2008, e subsidiariamente pela Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONIRALO: 
O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados - 
fornecimento demão de obra com 4øhsemanais de natureza contínua - sem o fornecimento do material 
necessário a execução dos serviços, para atender as necessidades da Prefeitura de São José da Lagoa 
Tapada. 

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta 
apresentada, Pregão Presencial n° 00025/2019 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam 
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O -valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: 
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ ° e 
60, da Lei 8.666/93. 	 - - 

9 



Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as 
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante 
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 	 • 	:T 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
Recursos Próprios do Município de São José da Lagoa Tapada (Ordinário). 	 - 
Natureza da despesa: 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento mensal dos serviços será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, 
contados do período de adimplemento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: 
7.1.0 prazo para a execução do objeto desta contratação será 12 (doze) meses, podendo ser prorrogação 
conforme previsão do Art. 57, II, da Lei 8.666/93, no interesse da administração. 

Prazo do início dos serviços: 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de 
serviços. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as 
respectivas cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades 
contratuais e legais. 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma 
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a 
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições. 
d- Caberá a contratante o fornecimento de materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessários 
para a perfeita execução dos serviços objeto do contrato. 
f - fornecer todos os materiais, ferramentas, maquinórios e equipamentos necessários à execução dos 
serviços objeto do contrato; 

CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro 
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto 
contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Fornecer postos de trabalho de natureza contínua para prestação dos serviços relacionados no Termo 
de Referência, incluindo, obrigatoriamente fardamentos apropriados, Equipamentos de Proteção 
Individual— (EPI's) e Equipamentos de Proteção Coletiva - (EPC's) exigidos pelas normas de Segurança 
do Trabalho, bem como devidamente treinados para utilização dos referidos equipamentos durante a 
execução dos serviços; 
c - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
d - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o 
represente integralmente em todos os seus atos; 
e - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 



f - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes t Sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fisçalizáo 
ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
g .- Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumentq,semfi 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 
h - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todãs as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao 
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 

- Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação que permitiram sua contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira e, 
sobretudo, no que diz respeito à regularidade fiscal, em atendimento ao disposto no art. 55, XIII, da Lei 
n.° 8.666/93 e neste Termo de Referência; 

- Prestar os serviços com zelo, efetividade e de acordo com os padrões de qualidade exigidos, com 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas/legislação e conduta adequada na 
utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: 
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 
da Lei 8.666/93. 
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - 
advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato 
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, 
qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sousa. 

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado 
pelas partes e por duas testemunhas. 

São José da Lagoa Tapada - P8, ... de ...............de ..... 

TESTEMUNHAS 	 PELO CONTRATANTE 

PELO CONTRATADO 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N°  Processo: 

Licitação n° 

Dia 	II 	às: 	horas 

Di.seriminaco dos Servicos (dados referentes à contratacào 

Data de apresentação da proposta 
/ A 

(dia/mês/ano)  
B Muriicípio/UF São José da Loa Tapada/PB 

c CCT's-REFERÊNCIA PMSJ 
Ano, Acordo, Convenção ou 

D Sentença Normativa em Dissídio 2019 
Coletivo  

E N° de meses de execução contratual 12 meses 

Identificarão do Servico 

Tipo de Serviço 
Categoria profissional (vinculada à 

CARGO REFERÊNCIA - CCT 
Quantidade (total) a 
contratar (em função 

execuçao contratual) 
da unidade de medida) 

POSTO PORTEIRO 1 	PORTEIRO 1 	6 



• c; 
MÓDULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS o 

A 	 lTransporte 	 - 	 . 

A.1 	 IDesconto Transporte 	 - 

B 	
Auxflio alimentação (vales, cesta 

$ 

de vida, invalidez e funeral 	R$ 	 - 

(Assistência Odontológica) 	R$ 	 - 

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do instara tdescontado ° 
pelo empregado). 

#REF! 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.2 - 13° (décimo terceiro) Salário e adicional férias 

I 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 1 	4,09% 	 R$ 	 48,96 1 c 13° Sal, e adie. Férias 



QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 
lEncargos Previdênciários, FGTS e 

36,80% R$ 440,73 
outras contribuições  

4.2 13° Salário e ad. Férias 15,20% 182,01 

4.3 Afastamento Maternidade 0,10% 1,23 

4.4 Custo de Rescisão 7,40% R$ 88,62 

4.5 
Custo de Reposição do Profissional 15,18% R$ 181,85 
Ausente  



Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 	- 

Anexo II - B 
Quadro-resumo do Custo por empregado - (Valor por empregado) 	 - 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N°  Processo: 

Licitação n° 

Dia 	/ 	/ 	às 	horas 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
Data de apresentação da proposta 

 A 
(dia/mês/ano)  

E São José da Lagoa Tapada/PB 

C 
Municlpio/UF 
CCT's-REFERÊNCIA PMSJ 
Ano, Acordo Convenção ou 

D Sentença Normativa em Dissídio 2019 
Coletivo  

E N° de meses de execução contratual 12 meses 

Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço 
Categoria profissional (vinculada à CARGO REFERÊNCIA - CCT 

Quantidade (total) a 
contratar (em função 

execução contratual) 
da unidade de medida) 

POSTO VISITADOR 1 	VISITADOR 4 



- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

Auxílio alimentaçao (vales, cesta 	 - 
básica_etc.)  

C 	 lAssistência médica e familiar 	 - 

de vida, invalidez e funeral R$ 

	

(Assistência Odontológica) 	R$ 

o 	 ser o custo real do insuma 	[,J 	 pago 
pelo empregado). 

#REF! 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.2 - 130  (décimo terceiro) Salário e adicional férias 

Subtotal 	 11,11% 	 R$ 	 iio,ssl 
B 	Adicional de férias 	 2,78% 	 21,14 1 

C 

	

	 4,09% 	 40,80 Incidência do Submódulo 4.1 sobre 
130 Sal, e adie. Férias 



Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

Submódnlo 4.4 - Provisão para Rescisão 

A Aviso prévio indenizado 0,42% 4,19 

B 
Incidência do FGTS 5/aviso prévio 0,03% 0,30 
indenizado  

C 
Multa do FGTS e contribuições 2,15% 21,46 
sociais 5/aviso prévio indenizado  

D Aviso prévio trabalhado 1,94% 19,36 

£ 
Incidência do submódulo 4.1 s/aviso 0,71% 7,09 
prévio trabalhado  

F 
Multa FGTS e contribuições sociais 2,15% 	 21,46 
do aviso prévio trabalhado 

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

A 
'Férias e terço constitucional de 8,33% 	 R$ 	 83,13 
férias  

B Ausência por doença 1,66% 16,57 

C Licença paternidade 0,02% aS 	0,20 

D Ausências legais 0,82% as 	8,18 

E Ausência por acidente de trabalho 0,27% R$ 	 2,69 

F Outros (especificar) 0,00% - 
Subtotal 11,10% 110,77 

Incidência do submódulo 4.1 sobre o 4,08% RS 	 40,77 o r. 	fl 	• 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 



de Reposição do Profissional 
15,18% 	 IRS 

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

Anexo II - B 
Quadro-resumo do Custo por empregado -(Valor por empregado) 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N° Processo: 

Licitação 	

Dia 	/ 	/ 	às 	 horas 

Discriminarão dos Servicos (dados referentes à contratação) 
Data de apresentação da proposta 

/ A (dia/mês/ano)  

8 Municfpio/LJF São José da Lagoa Tapada/PB 

C CCT's-REFERÊNCIA PMSJ 

Ano, Acordo, Convenção ou 
D Sentença Normativa em Dissídio 2019 

Coletivo  

E N° de meses de execução contratual 12 meses 

Identificação do Servico 

Quantidade (total) a 

Tipo de Serviço 
Categoria profissional (vinculada à CARGO REFERÊNCIA - CCT contratar (em função 

1 

execução contratual) da unidade de medida) 

POSTO MOTORISTA MOTORISTA 12 



pelo empregado). 

 

MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS (uniformes) 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.2 - 13° (décimo terceiro) Salário e adicional férias 

A I3° Salário 8,33% 83,13 1 
D Adicional de férias 2,78% R$ 	 27,74 

Subtotal 11,11% R$ 	 110,881 



I Incidência do Subinódulo 4.1 sobre J 	4,09% 	 J R$ C 	
13° Sal, e adie. Férias 

40,80 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 



NoIa(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do fatoramento. 

Anexo II - 6 
Quadro-resumo do Custo por empregado - (Valor por empregado) 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N°  Processo: 

Licitação ri°  

Dia 	/ 	/ 	às 	 horas 

fl.rrn.n,4n dn Çprvirnc (dndnç rpfprpntec rnntrs.tntn'h 

Data de apresentação da proposta / A 
(dia/mês/ano)  

B Município/UF São José da Lagoa Tapada/PD 

C CCT's-REFERÊNCIA PMS) 

Ano, Acordo, Convenção ou 
D Sentença Normativa em Dissídio 2019 

Coletivo  

E N°  de meses de execução contratual 12 meses 

TdanHflraran tia Qnrviea 

Tipo de Serviço 
Categoria profissional (vinculada à 

CARGO REFERÊNCIA - CCT 
Quantidade (total) a 
contratar (em função 

execução contratual) 
da unidade de medida) 

POSTO OPERADOR DE MÁQUINAS OPERADOR DE MÁQUINAS 



MÓDULO 2BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

pelo empregado). 

 

MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS (uniformes) 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Subniódulo 4.2 - 13° (décimo terceiro) Salário e adicional férias  

B 	iAdicional de férias - 	 2,78% 	 R$ 	 27,74 

Subtotal 	 11,11% 	 110,88 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 
c 	 4,09% 	 R$ 	 40,80 

113- Sal, e adie. Férias 



- Provisão nara Rescisão 

B 0,03% 0,30 
indenizado 

c Multa do FGTS e contribuições 2,15% 2146 
sociais s/aviso prévio indenizado  

D Aviso prévio trabalhado 1,94% 19,36 

E 
Incidência do submódulo 4.1 s/aviso 0,71% RS 	 7,09 
prévio trabalhado  

F 
Multa FGTS e contribuições sociais 2,15% R$ 	 21,46 

- - QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 	 - 	- - - 



Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

Anexo lI — B 
Quadro-resumo do Custo por empregado - (Valor por empregado) 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N° Processo: 

Licitação n° 

Dia 	/ 	/ 	às 	horas 

fls.rhninaaSr. dn an,hn& (d.'lnc rnfarpntn ?. rnntrshirnI 

Data de apresentação da proposta 
A / 

(dia/mês/ano)  
B Municfpio/UF São José da Lagoa Tapada/PB 

C CCT's-REFERENCIA PMSJ 

Ano, Acordo, Convenção ou 
D Sentença Normativa em Dissídio 2019 

Coletivo  

E N° de meses de execução contratual 12 meses 

Ia,,.nhiannsn rin Can,irn 

Quantidade (total) a 

Tipo de Serviço 
Categoria profissional (vinculada à CARGO REFERÊNCIA - CCT contratar (em função 

execução contratual) da unidade de medida) 

POSTO 1 	ARTIFISE ARTIFISE 2 



MÓDULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E 

(vales, cesta 	
1 

	

devida, invalidez e funeral 	R.$ 

(Assistência Odontológica) 1 R$ 

Nota: o 	 o custo real do Insumo 	o valor eventualmente pago 
pelo empregado). 

MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS (uniformes) 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.2 - 130  (décimo terceiro) Salário e adicional férias  

Incidência do SubmÓdulo 4.1 sobre 	 409% 	 R$ 	 40,80 C 	
13°  Sal, e adie. F&ias 



Submôdulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

Iii 0,281 

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

A JAviso prévio indenizado U,42Yo 'f,IY 

B 
Incidência do FGTS s/aviso prévio 

0,03% 0,30 
indenizado  

c Multa do FGTS e contribuições 
2,15% R$ 	 21,46 

sociais s/aviso prévio indenizado 

D Aviso prévio trabalhado 194% 19,36 

E 
Incidência do submódulo 4.1 s/aviso 

0,71% 7,09 
prévio trabalhado  

F 
Multa FGTS e contribuições sociais 

2,15% 21,46 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 



Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

Anexo II - B 
Quadro-resumo do Custo por empregado - (Valor por empregado) 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N°  Processo: 

Licitação n° 

Dia 	/ 	/ 	às 	horas 

Discriminacão dos Serviços (dados referentes à contratação) 
Data de apresentação da proposta 

 A 
(dia/mês/ano)  

B Município/UF São José da Lagoa Tapada/PB 

C CCT's-REFERENCIA PMSJ 

Ano, Acordo, Convenção ou 
ID Sentença Normativa em Dissídio 2019 

Coletivo  

E N°  de meses de execução contratual 12 meses 

ldentificac*o do Serviço 

Quantidade (total) a 

Tipo de Serviço 
Categoria profissional (vinculada à CARGO REFERÊNCIA - CCT contratar (em função 

execução contratual) da unidade de medida) 

POSTO AGENTE DE LIMPEZA AGENTE DE LIMPEZA 12 



N 

MÓDULO 2BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

pelo empregado). 

#REF! 

 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.2 - 130  (décimo terceiro) Salário e adicional férias 

78% 

neidência do Submódulo 4.1 sobre

1 	

4,09% 	 48,96 
13° Sal, e adie. Férias 



lataslamento matern'aaae 

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 

A Aviso prévio indenizado 	 0,42% R5 5,03 

B 
Incidência do FGTS s/aviso prévio 0,03% 0,36 
indenizado  

c Multa do FGTS e contribuições 215% 25,75 
sociais siaviso prévio indenizado  

O Aviso prévio trabalhado 1,94% 23,23 

E 
Incidência do submódulo 4.1 5/aviso 0,71% 8,50 
prévio trabalhado 1 

F 
Multa FGTS e contribuições sociais 2,15% 25,75 
do aviso prévio trabalhado 

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

A 
	 e terço 	 9,33% 

	
99,76 

E Ausência por acidente de trabalho 0,2/7° 1 "a 1 

F Outros (especificar) 0,00% R$ - 
Subtotal 11,10% R$ 132,931 

G 
Incidência do submódulo 4.1 sobre o 4,08% 48,92 1 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 



MÓDULO 5- 	 E LUCRO 

Pi 

'ti 

CI.1 	IPIS 	 1 	 l" 	 10,- 

C.3 

Nota(l): Custós indiretos, tributos e lucro por empregado. 
Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do latamente. 

Anexo II - B 
Quadro-resumo do Custo por empregado - (Valor por empregado) 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

IN'  Processo!  

Licitação n° 

Dia 	1 	/ 	as 	horas 

Djscrimjnaeão dos Serviços (dados referentes à contratação) 

Data de apresentação da proposta / A 
(dia/mês/ano)  

B Municlpio/UF São José da Lagoa TapadaPB 

C CCT's-REFERÊNCIA PMSJ 
Ano, Acordo, Convenção ou 

D Sentença Normativa em Dissídio 2019 
Coletivo  

E N°  de meses de execução contratual 12 meses 

Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço 
Categoria profissional (vinculada à 

CARGO REFERÊNCIA - CCT 
Quantidade (total) a 
contratar (em função 

execução contratual) 
da unidade de medida) 

POSTO PODADOR PODADOR 4 



MÓDULO 2- MENSAIS E DIÁRIOS 

Auxílio alimentação (vales, cesta 	 - 

básica_etc.)  
Assistência médica e familiar 	1 R$ 	 - 

de vida, invalidez e funeral 	R$ 

(Assistência Odontológica) 	R$ 

deverá ser o custo real do insurno 
pelo empregado). 

MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS (uniformes) 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.2 - 139  (décimo terceiro) Salário e adicional férias 

B Adicional  de férias 	 2/, 14 

Subtotal 	 11,11% 	 110,881 

C 	 4,09% 	 40,80 Incidência do Submódulo 4.1 sobre 
130 Sal, e adie. Férias 



Submódulo 4.3 - 

B 
ai 	,au  0,03% - 	 0,30 

indenizado 

c Multa do FGTS e contribuições 2,15% 21,46 
sociais si aviso prévio indenizado 

D Aviso prévio trabalhado 1,0% 16 19,36 

E 
Incidência do submódulo 4.1 s/aviso 

0,71% 16 	 7,09 
prévio trabalhado 

F 
Multa FGTS e contribuições sociais 

2,15% 16 	21,46 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 



MÓDULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS  E LUCRO 	 - 

17.73 

C.1 

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o 	sobre o valor do faturãmento. 

Anexo II - B 
Quadro-resumo do Custo por empregado - (VIor por empregado) 

A 
Módulo 1 - Composição 4a - 	998,00 
Remuneração  

13 
Módulo 2- Beneficios Mensais e - 
Diários  
Módulo 3 - Insumos Diversos 

C (uniformes, materiais, equipamentos R$ 	 29,60 

e outros).  

D 
Módulo 4-Encargos Sociais e 745,38 
Trabalhistas  

Subtotal (A + B + C + O): 1.772,98 

E 	I 
Módulo 5 - Custos Indiretos, 

P3 	 285,31 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N°  Processo: 

Licitação ii°  

Dia/ 	/ 	às: 	horas 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contrataço) 
Data de apresentação da proposta 

 A 
(dia/mês/ano)  

B Municipio/UF São José da Lago Tapada/PB 

e CCT's-REFERÊNCIA Prfis 
Ano, Acordo, Convenção ou 

O Sentença Normativa em Dissídio 2019 
Coletivo  

E N° de meses de execução contratual 12 meses 

Identificacão do Serviço 

Tipo de Serviço 
Categoria profissional (vinculada 

execução contraa1) 
CARGO REFERÊNCIA - CCT 

Quantidade (total) a 
contratar (em função 

da unidade de medida) 

POSTO ELETRICISTA ELETkICISTA 1  



MODULO 2 - BENEFíCIOStMENSAIS aDIÁRIOS  
\Ç • 

ft 

(vales, cesta 	
1 

de vida, invalidez e funeral 	R$ 	 - 

(Assistência Odontológica) R$ 	 - 

o valor informado deverá ser o custo real do insunio (descontado o valor eventualmente pago 
pelo empregado). 

MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS (uniformes) 

Nota: Valores mensais por empregaco. 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.2 - 130  (décimo terceiro) Salário e adicional férias 

Subtotal 	 11,11% 	 1 R$ 	 110,881 

c Incidência do Submódulo 4.1 sobre 	
4,09% 	 RS 	 40,801 

13°  Sai, e adie. Férias 



1ITYTTA :Yj Cc 	 1 

Subinódulo 4.4 - Provisão 

li flVU [)ICVIL) ljIuclIsLa1v 

8 
Incidência do FGTS s/aviso prévio 

0,03% 0,30 
indenizado  

C 
Multa do FGTS e contribuições 

2,15% RS 	 21,46 
sociais s/aviso prévio indenizado  

O Aviso prévio trabalhado 1,94% R$ 19,36 

E 
Incidência do submódulo 4.1 slaviso 0,71% RS 	 709 
prévio trabalhado  

F 
Multa FGTS e contribuições sociais 	

2,15% 21.46 

do aviso _______________ 
otm ba1hado  

_ 
__ 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 



- Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamerato. 

Anexo II— B 
Quadro-resumo do Custo por empregado - (Valor por empregado) 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N°Frocesso: 

Licitação n° 

Dia 	/ 	/ 	às 	horas 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contrataçøo) 

Data de apresentação da proposta 
/ 	/ A 

(dia'mês/ano)  
B Munieípio/UF São J05é da Lagoa Tapada/P8 

C CCT's-REFERÊNCIA PMSJ 
Ano, Acordo, Convenção ou 

D Sentença Normativa em Dissídio 2019 
Coletivo  

E N° de meses de execuçào contratual 12 meses 

Identificaflo do Serviço 

Categoria profissional (vinculada à 
Quantidade (total) a 

Tipo de Serviço 
execução contratual) 

CARGO REFERÊNCIA - CCT contratar (em função 
da unidade de medida) 

POSTO JARDINEIRO JARDINEIRO 4 



MÓDULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 
) 

lot 

(vales, cesta - 

de vida, invalidez e funeral 1 

(Assistência Odontológica) 1 

ser o custo real do insumo (descontado o 
pelo empregado). 

MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS (uniformes) 

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 



QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 



me 

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

Anexo II - B 
Quadro-resumo do Custo por empregado - (Valor por empregado) 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

N°  Processo: 

Licitação p0  

Dia/ 	/ 	às 	horas 

flknrimnarn gInc Ç.rwieaç (ihulnc n.frrentec A rnnfrnt2eA61 

Data de apresentação da proposta 
/ 	/ A (dia/mês/ano)  

B Município/UF São José da Lagoa Tapada/PB 

C CCT's-REFERÊNCIA PMSJ 
Ano, Acordo, Convenção ou 

O Sentença Normativa em Dissídio 2019 

Coletivo  

E N° de meses de execução contratual 12 meses 

IrIpntifirrn dn Çpn,irn 

Tipo de Serviço 
Categoria profissional (vinculada à 

CARGO REFERÊNCIA - CCT 
Quantidade (total) a 
contratar (em função 

execução contratual) da unidade de medida) 

POSTO AUXILIAR DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS 1 	 12 

Tipo de serviço (mesmo serviço com 
POSTO 

características distintas)  

2 
Salário normativo dacategoria 

11$ 	 998,00  
profissional  

3 
Categoria profissional (vinculada à 

POSTO 
execução contrtual) 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/01/2019 

5 Ouantidad 6 
[Nota: Devera ser elaboraoo ui quauro para caGa tipo oe serviço. 



MÓDULO 2- BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS 

A lTransporte - 
A.1 Desconto Transporte RS 	 - 

Auxilio alimentação (vai s, cesta 
R$ 	 - B 

básica etc.)  

C Assistência médica e fam liar - 
O Auxílio Creche 	i 

£ Seguro de vida, invalide e funeral R$ 	 - 

F Outros (Assistência Odo4tolúgica)  R$ 	 - 

Nota: o valor informado deverá ser o custo real Sumo (descontado o valor èventualmente pago 
pelo enpregado). 

MÓDULO 3 
	

DIVERSOS 

MÓDULO 4- ENC, 

Suhmódulo 4.1 - 

asais por empregado. 

SOCIAIS E TRABALhISTAS 

is previdenciários, FGTS e outras 

C SENAIOUSENAC Ç,UU% 9,98 

D INCItA  0,20% R$ 2,00 

E Salário Educação 

-f 

,5O% Ri 24,95 

F FGTS  i,00% R$ 79,84 

G 
Seguro acidente do trai alho (RAT 

$00% 29,94 

Submódulo 4.2 - 13' (décimo terceiro) Sal$rioe adicional férias 

A 13°  Salário 	. 	1 10,33% 1 Ri 83,13 

B Adicional de férias ,78% 27,74 

Subtota' 11,11% RS 110,88 

C 
Incidência do SubmódLlo 

J 
4.1 sobre 

.4,09% R$ 40,80 
13°  Sal, e adie. Férias i 



• A Aviso prévio indenizado  

B 
Incidência do FGTS s/av 
indenizado  

so prévio 

Multa do FGTS e contri 
sociais s/aviso prévio i' 

uiçôes 
enizado  

1) Aviso prévio trabalhado 

£ Incidência do submódul
prévio trabalhado 

4.1 5/aviso 

F 
Multa FGTS e contribu4çbes sociais 
do aviso prévio trabalh 	o  

Submódulo 4.5 - C sto de Reposição do 

A 
'Férias e terço constituci na! de 
férias 

' 	8 

B Ausência por doença 

C Licença paternidade O 
1) Ausências legais O 

E Ausência por acidente de trabalho O 

F Outros (especificar) 	1 O 
Subtotalj  

G 
Incidência do subrnód 
Custo de Reposiçao 

04.1 sobre o 

R$ 

R$ 

1 
83,13 

16,57 

l'- 	 - 
110,77 

R$ 	 40,77 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: *NCARGOS  SOCIAIS E 

revidênciá4os, FGTS e 
ibuiçes 
e ad. Féri 

-367,27 

18% 	 151,541  




