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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – 

CODISE 

SETOR COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- COLIC 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO 

BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei nº 10.520/2002, 

ao Decreto Estadual nº 26.533 de 15 de outubro de 2009, a Lei 

Complementar nº 123/2006, a Lei Complementar 147/2014, Lei Estadual 

6.640  de 24 de setembro de 2009, alterada pela Lei Estadual 7.996 de 23 de 

abril de 2015, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

Decreto Estadual nº 25.728 de 25/11/2008, bem como a Lei nº 13.303 de 30 

de junho de 2016, ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

CODISE, aprovado pelo Conselho de Administração da CODISE em 

27/01/2019 e publicado em 13.08.2018, com vigência 13.08.2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

TERCEIRIZADA, EM REGIME CONTÍNUO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DOS NÚCLEOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS E 

DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DA CODISE – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE, conforme 

especificações, definição das obrigações das partes e descrição dos 

serviços, dispostos neste Edital e em seus anexos. 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08:00 horas do dia 04 de dezembro de 

2019. 

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 16  de 
dezembro de 2019 às 08:30 horas. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 16 de dezembro de 2019 às 08:30 
horas. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br  e  http:// www.codise.se.gov.br 

 

PREGOEIRA: ANDRÉA FREIRE RESENDE 

 

Endereço: Av. Empresário José Carlos Silva, n° 4444 – Distrito Industrial de Aracaju – CEP: 

49030-640 – Aracaju/SE – Coordenadoria de Licitações e Contratos – COLIC/CODISE, Tel: (79) 

3218-1075, e-mail: andrea.resende@codise.se.gov.br. 

 

OBSERVAÇÃO: O texto do Edital também estará disponível no endereço da CODISE acima 

citado, para consultas. 

LOCAL: http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.codise.se.gov.br/
http://www./
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EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 

 

1.0   DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1  A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - 

CODISE, através desta Pregoeira, designada pelo Ato Normativo nº 33/2019, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-

se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO por 

LOTE/GRUPO, conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

 

1.2  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, no modo de disputa aberto, por meio 

da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as 

suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro efetivo da 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, 

denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento  dos  dados gerados ou transferidos 

para o aplicativo COMPRASNET FEDERAL, constante da página eletrônica  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1.3  Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, ao Decreto 

Estadual nº 26.533 de 15 de outubro de 2009, a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei 

complementar 147/2014, Lei Estadual 6.206 de 24 de setembro de 2009, alterada pela Lei 

Estadual 7.996 de 23 de abril de 2015, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

Decreto Estadual nº 25.728 de 25/11/2008, bem como a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, ao 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, aprovado pelo Conselho de 

Administração da CODISE em 27/01/2019 e publicado em 13.08.2018, com vigência 

13.08.2018. 

 

2.0  OBJETO 

 

http://www./
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2.1  O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, EM REGIME CONTÍNUO, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS E DOS 

DISTRITOS INDUSTRIAIS DA CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE, conforme especificações, definição das obrigações das partes e 

descrição dos serviços, dispostos neste Edital e em seus anexos. 

 

2.2 UASG: 927414 

 

2.3  A licitação será realizada em grupo único, formados por 12 itens, conforme tabela constante 

no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

 

2.4 O Sistema de Registro de Preços tem por finalidade o registro formal de preços, 

fornecedores, unidades participantes e condições de execução do objeto, aplicáveis a futuras 

contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

 

2.5 A existência de preços registrados não obriga a Companhia  Estadual de Desenvolvimento 

Econômico - CODISE  a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a 

realização de licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de 

condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art..66 da Lei Federal 

13.303/16.  

 

3.0- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 

consignados no orçamento do Estado de Sergipe para os exercícios alcançados pelo prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da unidade orçamentária contratante, cujos 

programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão no respectivo Contrato 

(Anexo IX). 

 

4.0  PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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4.1  Observado o prazo legal de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, os interessados poderão pedir esclarecimentos por e-mail 

andrea.resende@codise.se.gov.br, informando o número da licitação. 

 

5.0   IMPUGNAÇÃO 

 

5.1 – Até 05 (cinco) dias úteis (art. 74, parágrafo único do Regulamento de Licitações e 

Contratos da CODISE) antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico dirigindo a 

impugnação ao seguinte endereço: Av. Empresário José Carlos Silva,  n° 4444, Distrito Industrial 

de Aracaju, CEP: 49030-640, Aracaju/SE, Coordenadoria de Licitações e Contratos da CODISE – 

COLIC/CODISE, ou por e-mail andrea.resende@codise.se.gov.br 

 

6.0  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

6.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos. 

 

6.2  Também poderão participar do presente certame as microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP), desde que atendam a todas as exigências constantes neste Edital e seus 

anexos. 

 

6.2.1 A não apresentação do documento indicado no item 6.2 ou a apresentação de 

documento emitido em condições distintas naquelas descritas no item anterior ensejará a 

perda do benefício concedido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

6.3  Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

6.3.1  Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.3.2  Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária, impedimento de licitar 

e/ou contratar com a CODISE ou outras penalidades impostas por qualquer órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 7º da Lei nº 

mailto:andrea.resende@codise.se.gov.br
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10.520/2002, no art. 83 da Lei nº 13.303/2016 ou no Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da CODISE; 

a) O Pregoeiro para cumprimento do item acima deverá consultar o CADFIMP - 

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Estadual (Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro de 2007); 

b)  O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação 

da empresa LICITANTE. 

6.3.3  Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera da Administração Pública direta e 

indireta; 

6.3.4  Estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

6.3.5  Empresa ou entidade cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, 

sejam acionistas da CODISE, detentor de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, bem como dirigentes, empregados ou membros da sua Comissão Permanente de 

Licitações; 

6.3.6  Que se enquadrem em um ou mais dispositivos do art. 38 da Lei nº 13.303/2016; 

6.3.7 Com registro de inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - CEIS; 

6.3.8  Que se enquadrem em um ou mais normativos dos arts. 64, 65 e 66 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE; 

6.3.9 Empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Pregão. 

 

7.0   REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

7.1  O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

7.1.1  Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2  Responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3  Abrir as propostas de preços; 

7.1.4  Analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5  Desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6  Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do 
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lance de menor preço; 

7.1.7  Realizar a negociação com o LICITANTE que oferecer o lance mais vantajoso 

para administração, para que seja obtida melhores condições; 

7.1.8  Verificar a habilitação da PROPONENTE classificado em primeiro lugar; 

7.1.9  Declarar a vencedora; 

7.1.10 Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para 

julgamento; 

7.1.11 Elaborar a ata da sessão; 

7.1.12  Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

7.1.13 Atender ao contido no art. 69 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS DA CODISE. 

 

8.0  DO  CREDENCIAMENTO  

 

8.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão estar 

credenciados juntos ao site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

8.1.1 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil 

 

8.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

8.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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8.3.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação. 

 

9.0  PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

9.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 

2018. 

9.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

9.3 A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 

do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 

sistema eletrônico no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br, observando data e 

horário limite estabelecidos. 

 

9.4  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9.5  Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às LICITANTES para a recepção dos lances, 

retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

 

9.6  Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

9.7 O cadastramento da proposta no sistema de licitações eletrônicas pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O 

fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

http://www./
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eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

9.8 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

 

9.9 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

 

9.10 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

9.11 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

9.12 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

 

9.13  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

 

9.14  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

10 .    DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

10.1  A empresa arrematante deverá anexar ao sistema a Proposta de Preços assinada e 

digitalizada, contendo as especificações detalhadas do objeto, conforme Termo de Referência e 

Planilhas (Anexos I e  I-A), Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de 

Habilitação (Anexo IV),  bem como TODA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA exigida 

neste edital, bem como a proposta,  além de todos anexos,  deverão ser anexados ao sistema 

antes da sessão de disputa. Documentos complementares solicitados pelo pregoeiro, bem como a 

proposta reformulada a empresa arrematante deverá ser incluída no sistema no prazo máximo de 
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02 (duas) horas, contadas a partir da convocação da pregoeira no sistema. 

 

10.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido no item 10.1, e 

deve ser formalmente aceita pelo Pregoeiro. O pedido deverá ser feito por e mail ao 

pregoeiro: andrea.resende@codise.se.gov.br ANTES DE TERMINAR O PRAZO DE 

02(DUAS) HORAS. 

 

10.2  A empresa arrematante, após anexar ao sistema a Proposta de Preços reformuada e toda a 

documentação habilitatória exigida no edital, incluindo anexos, DEVERÁ, observando o prazo de 

02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da realização do Pregão ou da convocação, enviar 

essa mesma documentação anexada ao sistema, através de postagem por SEDEX OU OUTRO 

MÉTODO DE ENTREGA RÁPIDA EQUIVALENTE, ou entregar na sede da Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe – Codise, na Coordenação de Licitações e Contratos, no 

endereço Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, 

CEP 49030-640,  seja por via original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por 

parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgãos da Imprensa Oficial, sob pena 

de desclassificação. 

 

10.2.1   Os prazos indicados nos itens 10.1 e 10.2 iniciam-se simultaneamente, devendo os 

licitantes cumprir ambos, Independente de manifestação do pregoeiro sobre a proposta e 

documentação anexada ao sistema. 

 

10.3  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

10.4  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

 

mailto:andrea.resende@codise.se.gov.br


10  

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 13.146.642/0001-45 

www.codise.se.gov.br 
 (0xx79)3218-1000 

 

10.5  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

10.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

10.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

 

10.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

11.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

VENCEDORA 

 

11.1  O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento de todas as 

exigências contidas no Edital e seus anexos, inclusive quanto a especificações do objeto. O 

fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

11.1.1 Propostas eletrônicas que não apresentem as informações definidas no item anterior 

serão desclassificadas; 

 

 11.2 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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11.3  O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

 

11.4 A Proposta de Preços assinada e digitalizada da Arrematante, contendo as especificações 

detalhadas do objeto, deverá ser enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, 

num prazo máximo de 02 (duas) horas após o encerramento da etapa de lances, por convocação 

do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico, como também cópia da  DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO, conforme modelo do Anexo  

V deste Edital. 

 

11.5 Se a ARREMATANTE não atender o disposto acima estará sujeito às penalidades previstas 

no edital e no REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE, bem como no 

Item 27 

 

11.6  Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 

cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 

impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciários. 

 

11.6.1  Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da 

proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 

sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço 

ser prestado sem ônus adicional à CODISE. 

 

11.6.2  Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na proposta final escrita após 

a etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

11.7  A proposta final escrita, a ser apresentada pelo arrematante do lote/grupo, deverá conter o 

valor global  mensal,  em algarismos e por extenso, bem como  o valor global anual em algarismos 

e por extenso. 
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11.7.1  A proposta final escrita de preços deverá estar adequada ao valor do último lance 

ofertado, contendo, no máximo, duas casas decimais. 

  

11.7.2  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros, desde que o valor total resulte igual ou inferior ao preço arrematado ao final da 

sessão de disputa de lances; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

11.8  A proposta final escrita deverá conter descrição detalhada do objeto ofertado e estar 

acompanhada de Planilha de Custos e Formação de Preços (consoante modelo exemplificativo 

constante no Anexo II), com detalhamento de todos os elementos que influenciam no custo 

operacional. 

 

11.9  A optante pelo Simples Nacional, contratada para execução de objeto contratual que acarrete 

sua vedação à permanência no regime especial de arrecadação, deverá comunicar sua exclusão à 

Receita Federal do Brasil tempestivamente (arts. 17, XII, 30, II, e 31, II, da Lei Complementar nº 

123). 

 

11.10  A proposta da empresa deverá ser compatível com a futura tributação, dada a necessária 

exclusão do regime especial de arrecadação (Acórdão TCU n. 2798/2010). 

 

11.11  Para preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, deverá ser utilizado, no 

mínimo, o salário normativo constante do último Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de 

Trabalho das Categorias vinculadas ao objeto da presente licitação (homologado(a) pelo MTE), nos 

termos do art. 614, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  

 

11.11.1  Na hipótese de inexistência de convenção coletiva que defina piso salarial para a 

categoria, ou ainda se o salário normativo pactuado no último Acordo, Dissídio ou 

Convenção Coletiva de Trabalho das Categorias que esteve vigente for inferior ao salário 

mínimo, serão aceitas propostas e planilhas com previsão de salários com valores iguais ou 
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superiores ao mínimo vigente no país. 

  

11.11.2  A Convenção Coletiva de Trabalho que rege a categoria no Estado de Sergipe é 

aquela firmada entre o Sindicato das empresas de asseio e conservação e o Sindicato dos 

empregados de cond. e emp. de asseio e cons.  

 

11.12  Quando da apresentação da proposta, deverá ser encaminhada cópia do acordo ou convenção 

coletiva que rege a categoria profissional vinculada à execução do serviço utilizada pelo licitante na 

elaboração de sua planilha de custo e formação de preços. 

 

11.13  No caso dos ―Tributos‖ da Planilha de Custos e Formação de Preços, a empresa deverá 

utilizar o percentual de acordo com a legislação ou regime tributário a que esteja submetida, sendo 

vedada a inclusão dos custos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e à Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010 e Acórdão TCU nº 848/2010 - 1ª 

Câmara). 

 

11.14  Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a arrematante deverá 

arcar com o ônus decorrente do erro, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto deste Pregão. 

 

11.14.1 O disposto no item anterior aplica-se ainda que se trate de eventos futuros e 

incertos, tais como os valores providos como quantitativos de vale-transporte. 

 

11.15  Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de 

mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 

 

11.16  As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, 

contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

 

12.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇAO DOS LANCES 
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12.1  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e site indicados neste Edital. 

 

12.2  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, podendo desclassificar desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

12.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

12.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

12.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

12.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

 

12.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

 

12.6  Os lances deverão ser encaminhados pelo preço TOTAL MENSAL DO ITEM/ 

LOTE/GRUPO, CONSIDERADO O VALOR DE 01(UM) PROFISSIONAL DE CADA 

CATEGORIA. 

 

12.7  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

12.8  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
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12.9  O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 

10,00 (dez reais) 

 

12.10 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 

serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

 

12.11 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ―aberto‖, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

12.12 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

 

12.13 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

12.14 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

 

12.15 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

12.16 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

12.16.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 
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12.17  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  

12.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

12.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

12.20  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  

 

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

anexos.  

12.21.1 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

 

12.22 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 

à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

12.23 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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12.24 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 

12.25 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

12.26  Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos 

licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

 

12.27  Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 

reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

12.28 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

 

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

13.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 

13.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 

em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  
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13.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

13.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  

 

13.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

13.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

 

13.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de  24 (vinte e quatro) horas sob pena de 

não aceitação da proposta. 

 

13.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

 

13.8  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

13.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no ―chat‖ a nova data e 

horário para a sua continuidade. 
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13.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

13.10.1 Também  nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

13.10.2 A  negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

 

13.11  Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

13.11.1 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

14.   DA HABILITAÇÃO 

 

14.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

14.1.1 SICAF; 

14.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

14.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

14.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1819:1:116034438451136); 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1819:1:116034438451136
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14.1.5 Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual – CADFIMP (http://www.comprasnet.se.gov.br/cadfimp) 

14.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

14.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

14.4  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

 

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

 

14.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

14.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

14.8 O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica. 

 

14.8.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

http://www.comprasnet.se.gov.br/cadfimp
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14.8.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o 

atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das ME/EPP, conforme estatui o art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006 e alterações posteriores. 

 

14.9 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido, deverão apresentar a seguinte 

documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

 

14.10  Da Habilitação Jurídica: 

 

14.10.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.10.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

14.10.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

14.10.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência; 

14.10.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

14.10.6 Neste pregão é vedada a participação de cooperativas, vez que pela natureza dos 

serviços a serem contratados e pelo modo como é usualmente executado no mercado em 

geral, há necessidade de relação de subordinação jurídica entre a licitante e a mão de obra a 
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ser contratada, bem pessoalidade e habitualidade na relação de trabalho, conforme 

determina a Súmula 281 do TCU: “É vedada a participação de cooperativas em licitação 

quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado 

em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, 

bem como de pessoalidade e habitualidade.” 

 

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

de autorização; 

 

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

consolidação respectiva; 

 

14.11  Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

14.11.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

14.11.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

14.11.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

14.11.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

5.452, de 1º de maio de 1943; 
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14.11.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

14.11.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

14.11.7 certidão de regularidade de situação para com a Fazenda Estadual ou do 

Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

14.11.8 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

14.11.9 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

 

14.12 Da Qualificação Econômico - Financeira: 

 

14.12.1  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante, expedida nos últimos 30 dias que 

anteceder a abertura da licitação; 

 

14.12.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2018, que 

comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, devendo ser observado as seguintes regras: 

 

14.12.2.1 Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do 

Balanço em Diário Oficial. 

 

14.12.2.2 Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas 

do Livro Diário, onde foram transcritos o balanço patrimonial e a demonstração 
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do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e 

encerramento registrados na Junta Comercial. 

 

14.12.2.3 Para as empresas constituídas há menos de um ano, será exigido 

apenas o Balanço de Abertura e  Demonstrações Contábeis, na forma da lei. 

 

14.12.3  A boa situação financeira da licitante será comprovada mediante a análise das 

demonstrações financeiras referidas no "caput" do subitem 1412.2, em função do índice de 

Liquidez Geral — ILG. 

 

14.12.3 A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), resultante da aplicação das fórmulas:  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG=      --------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Total 

SG=       -------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Circulante 

LC= -------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 

14.12.4  Somente serão consideradas habilitadas as empresas que obtiverem, nos índices 

acima, resultados maiores do que 1,00 (um). Dos índices constarão apenas duas casas 

decimais, desprezando-se as demais.  

 

14.12.5 Os índices acima deverão ser demonstrados (anexar memória de cálculo) pela 

licitante e assinado por profissional de contabilidade, constando o n.º de registro no 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 
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14.12.6  Comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do 

valor estimado da futura contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis na forma da lei, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

14.12.7   O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

profissional de contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e ainda anexar o Certificado de Regularidade do Profissional de 

Contabilidade junto ao CRC e cópia da Carteira de Habilitação Profissional com Foto. 

 

14.13 Da Qualificação Técnica:  

 

14.13.1   Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não inferior a 3 (três) anos, 

serviços compatíveis em quantidade e características com o objeto  licitado,  assim 

considerados a gestão de mão de obra terceirizada, com número de postos de trabalho 

equivalente ao mínimo de 30 % (trinta por cento) do quantitavo a serem contratado, 

acompanhados do RCA – Registro de Comprovação de Apitidão emitidos pelo CRA- Conselho 

Regional de Administração.  

 

14.13.2   Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 

decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado 

em prazo inferior, conforme disposto no 9.1.15 do Acordão TCU nº 1.214/2013 do Plenário. 

 

14.13.3  Para a comprovação do lapso temporal mencionado no item 14.13.1 (3 anos), será 

admitido o somatório de atestados, desde que as contratações correspondam a períodos 

sucessivos, mas não concomitantes;  

 

14.13.4   Para a comprovação do quantitativo mencionado no item 14.13.1 será admitido o 

somatório de atestados, desde que contemplados no mesmo período mínimo de 3 (três) anos;  
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14.13.5 Certidão de Registro da Empresa, junto ao CRA – Conselho Regional de 

Administração e do Responsável Técnico junto ao CRA (Conselho Regional de 

Administração). As empresas sediadas em outro estado, deverão obrigatoriamente apresentar 

visto do CRA-SE. 

 

14.13.6  Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega 

das Propostas, Profissional de Nível Superior devidamente reconhecido pelo Conselho 

Regional de Administração – CRA, acompanhado do seu Acervo Técnico. Tal comprovação 

será feita mediante apresentação de: 

 

14.13.6.1  Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

14.13.6.2  Contrato firmado entre empresa e Responsável Técnico;  

14.13.6.3 Contrato social em se tratando de sócio da empresa. 

 

14.13.7  Declaração do profissional indicado como responsável técnico de que se obriga a 

acompanhar, na qualidade de responsável técnico, pessoalmente a execução do contrato. 

 

14.13.8  Declaração de que o licitante instalará escritório no Estado de Sergipe, a ser 

comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da vigência do contrato.  

 

14.13.9 Declaração expedida pela CODISE, informando que a Empresa não teve com esta 

Companhia nenhum contrato rescindido unilateral ou judicialmente, que deverá ser emitida 

pelo Chefe da Assessoria Jurídica da CODISE em até 01 (um) dia útil antes da Sessão de 

Disputa,  não sendo admitida a emissão da declaração após esse prazo. 

14.13.10  Para obtenção da Declaração a cima citada (14.13.9), a Empresa deverá requerer em 

até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura da Sessão de Disputa, sendo de caráter 

obrigatório, devendo no requerimento constar todos os dados da empresa, bem como o  NOME, 

CPF e RG de todos os Sócios da Requerente. Será indeferida a citada Declaração, se detectado 

que quaisquer dos Sócios indicados tiveram algum Contrato rescindido junto a CODISE 

unilateralmente ou judicialmente. 
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14.13.11 A vistoria nos locais em que os serviços serão eventualmente prestados é obrigatória, 

devendo ser realizada até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a abertura da Sessão de Disputa, 

não sendo admitidas vistorias após esse prazo. As vistorias serão realizadas mediante 

agendamento prévio com a Sra. Márcia Moraes Menezes, (DEPAG/CODISE), através do 

telefone (Oxx79) 99913-3185. Essa servidora poderá indicar outro servidor da CODISE para 

acompanhar a vistoria. O descumprimento dessa visita técnica, bem como a não apresentação 

da Declaração citada no item 14.13.9, serão considerados motivos para inabilitação da licitante. 

 

14.13.12  Certidão/Declaração de Regularidade Sindical com os sindicatos: Patronal e Laboral 

da sede da licitante. 

 

14.13.13  Comprovante de regularidade da Cláusula Décima Sexta – DO BENEFICIO 

SOCIAL FAMILIAR, que consta na Convenção Coletiva de Trabalho das entidades sindicais 

SINDECESE-SE e SEAC-SE. 

 

14.13.14  Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por 

meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Comissão Permanente de 

Licitações da CODISE, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser 

apresentadas perfeitamente legíveis. 

 

14.13.15  A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da 

licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida 

para a habilitação. 

 

14.13.16   Não serão admitidas cópias ilegíveis, que dificultem ou impossibilitem a análise pelo 

Pregoeiro dos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

 

14.13.17 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 

substituição aos documentos exigidos no Termo de Referência, Edital e seus anexos. 
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14.14 Além de todos os documentos informados anteriormente, a licitante também deverá 

apresentar:  

 
14.14.1 Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  

 

14.14.2 Declaração de Aceitação e Conhecimento – Anexo III; 

 

14.14.3 Declaração de inexistência de fato impeditivo – Anexo IV; e  

 

14.15  Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 

(upload), juntamente com a proposta, após solicitação (convocação) do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, deverão ser anexadas a propostas ajustada de acordo com o lance vencedor e outros 

documentos complementares que sejam solicitados pelo pregoeiro.  Somente mediante 

autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

documentação por meio do e-mail andrea.resende@codise.se.gov.br. Posteriormente, os 

documentos serão remetidos em original, independentemente da manifestação do pregoeiro 

sobre os documentos anexados ao sistema, por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com 

o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema 

(upload) ou e-mail, conforme item 10.2 do edital. 

 

14.15.1  Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 
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14.16  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 

qualificada como ME ou EPP seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

 

14.16.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

14.17  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por ME, EPP, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

14.18  A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão 

pública. 

 

14.19  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no ―chat‖ a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

14.20 . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital, no prazo de 2 (duas) horas, conforme disposto no item 14.15 deste edital. 

 

14.21  Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente na data da sessão 

pública de disputa de preços, mesmo que a LICITANTE venha a ser convocada em data 

posterior, sendo considerado o consignado em cada Certidão. No caso de não consignação do 

prazo de sua validade, este será de 90 (noventa) dias. 

 

15. DOS RECURSOS  
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15.1  O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 

de microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de 30 (trinta) 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema.  

 

15.2  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

15.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

15.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

15.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

05(cinco) úteis dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros 05 (cinco)  dias úteis, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

15.2.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

ou no mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão. 

 

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

 

15.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

15.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 
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16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

16.1  A sessão pública poderá ser reaberta: 

16.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

16.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

 

16.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

16.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (―chat‖), e-mail,  de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

16.2.2 A convocação feita por e-mail  e facultativa e  dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
 

17.1  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

 

17.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
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18.1 Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas 

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do 

valor a ser contrato, a ser previamente integralizada à assinatura do mesmo, em espécie, Seguro 

Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da 

contratada. 

 

18.2   A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Tesouraria da Codise, até a 

data da assinatura do contrato. 

 

18.2   A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor e 

cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do 

Contrato. 

 

18.4   Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a ―Garantia 

de Execução‖, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 

 

18.5  A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela 

Codise, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codise. 

 

18.6   A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de 

multas e de rescisão, na forma que prevê a legislação. 

 

18.7  Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou 

renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade 

com os novos valores e prazos pactuados. 

 

18.8  Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual,  hipótese em 

que a garantia reverterá e será apropriada pela Codise. 

 

18.9  A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias após o 
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recebimento provisório do objeto contratado. 

 

18.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

 

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

 

b. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

 

c. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

 

d. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 

 19  DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

19.1 Homologado o resultado da licitação, a CODISE, convocará, licitante vencedor para no prazo 

de até 5 (cinco) dias assinar a Ata de Registro de Preços (ARP), cujo modelo está anexo, a qual, 

após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso formal de atendimento nas 

condições estabelecidas. 

19.1.1  O prazo estabelecido no caput deste item poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito 

pela administração. 

 

19.2 A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses e implicará compromisso de 

prestação de serviços nas condições estabelecidas do Edital e anexos. A recusa injustificada de 

fornecedor classificado nas condições previstas nos subitens acima deste Título em assinar a ata, 

dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades neste Edital. 

 

19.2.1 É facultado a CODISE quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 

no prazo e condições estabelecidos, convocar o licitante remanescente, obedecida a ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
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primeiro classificado, para, após comprovados os requisitos de habilitação e feita a 

negociação, assinar a ARP. 

 

19.3 A existência de preços registrados não obriga a CODISE a firmar a contratação que dele 

poderá advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, 

sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência da prestação dos serviços em igualdade 

de condições. 

19.4 Para assinatura da ARP será exigida comprovação das condições de habilitação consignadas 

neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do compromisso, e 

ainda: 

 

19.4.1 Caberá à licitante vencedora da licitação: 

19.4.1.1 Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar – 

comparando – a minuta com o instrumento obrigacional definitivo; 

19.4.1.2 Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos 

cotejados, a firmar em seu nome a referida Ata de Registro de Preço; 

19.4.1.3  O exame a que alude o item 19.4.1.1 dar-se-á no recinto da CODISE, podendo 

ser utilizado todo o tempo necessário à análise e conferência das peças mencionadas, 

desde que respeitado o expediente normal de trabalho; 

19.4.1.4  Excepcionalmente, poderá a CODISE permitir a retirada da minuta da Ata de 

Registro de Preços, para exame e assinatura pela detentora do registro com prazo 

definido. 

19.4.1.5 Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra 

forma de discordância ou inconformismo a quaisquer cláusulas da Ata de Registro de 

Preço que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância. 

 

19.5 A partir da assinatura da ARP, a adjudicatária assinante se obriga a atender aos pedidos de 

serviços do Gerenciador e ao cumprimento de todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às 

penalidades cabíveis em caso de descumprimento. 

 

20 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 

PARTICIPANTES (CARONA) 



35  

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 13.146.642/0001-45 

www.codise.se.gov.br 
 (0xx79)3218-1000 

 

 

20.1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS resultante deste procedimento licitatório será utilizada 

pela CODISE (órgão gerenciador), sendo permitida a adesão por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública direta e indireta, nos termo do art. 40 do Regimento Interno de Licitações e 

Contratos da CODISE. 

 

21. DO TERMO DE CONTRATO  

21.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 

21.2 O adjudicatário terá o prazo de 05.(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 
21.3  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato, a CODISE poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO)  dias, a contar da data de seu recebimento.  

 

21.4  O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela CODISE. 

 

21.5  O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável, conforme art. 71 da 

Lei nº 13.303/16.  

 

21.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 

21.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 

prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
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requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

22. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

22.1. Os SERVIÇOS deverão serão prestados conforme Termo de Referência, Anexo I, deste edital. 

 

23. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

23.1 O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços. 

 

23.2 O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 

licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento 

deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal. 

 

23.3 É condição para o pagamento da nota fiscal/fatura, o fornecimento dos originais ou cópias 

autenticadas dos documentos relacionados abaixo os quais deverão ficar arquivados junto a 

Contratante. 

 

23.4  Mensalmente: 

 

23.4.1  Recibos de pagamentos de salários, inclusive adicionais extraordinários, noturno, 

horas extras, de insalubridade, periculosidade, conforme o caso; 

 

23.4.2  Registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto); 

 

23.4.3 Guias de recolhimento de FGTS e Relação de Empregados; 

 

23.4.4  Recibos de fornecimento de vale-transporte e vale  refeição; 

 

23.4.5  Guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. 
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23.5   Trimestralmente: 

 

23.5.1 Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS. 

 

23.6  Semestralmente: 

 

23.6.1 Certidão Negativa de Débito – CND – emitida pelo INSS; 

23.6.2 Anualmente ou quando ocorrer o evento: 

23.6.3 Avisos e recibos de férias; 

23.6.4 Recibos de 13° salário; 

23.6.5 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; 

23.6.6 Sentenças normativas, acordos e convenções coletivas; 

23.6.7 Ficha de registro de empregado; 

23.6.8 Contrato de trabalho; 

23.6.9 Aviso prévio; 

23.6.10 Pedido de demissão e termos de rescisão de contrato de trabalho; 

23.6.11 Autorização para descontos salariais; 

23.6.12 PPRA e PCMSO; 

23.6.15 Realização de exames admissionais, demissionais e periódicos; 

 

24. DO REAJUSTE E  REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

 

24.1  É admitida a repactuação do Contrato, desde que verificado o seguinte: 

 

24.1.1 Tempestividade do requerimento de repactuação apresentado pela 

CONTRATADA, na forma da lei;  

24.1.2 Requerimento devidamente instruído com a demonstração analítica da alteração 

dos custos da mão de obra, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de 

preços, informando o novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o 

pedido, conforme for a variação de custos objeto da repactuação;  

24.1.3 Fiel observância aos demais termos da legislação correlata; 

24.1.4 A repactuação poderá ser feita mediante Apostilamento. 
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24.2 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 

normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do 

documento legal que lhe deu ensejo. 

 

24.2.1 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 

alegada pela CONTRATADA. 

 

24.3  O contrato poderá ser reajustado, em relação aos custos dos insumos e materiais, nos termos 

do art. 81, VI da lei nº 13.303/16, bem como para manter o equilíbrio econômico financeiro de 

acordo com o art. 81, § 6º da Lei 13.303/2016 e art. 113, inciso VI do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da CODISE, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo, desde que 

observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta da 

contratada, utilizando com o índice o IPC-A, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo.  

 

24.5  As repactuações e os reajustes a que a contratada fizer jus deverão ser solicitadas até a data 

da prorrogação contratual subsequente, sob pena de preclusão do direito, conforme Acórdão nº 

1.828/2008 – TCU/Plenário e IN SLTI/MPOG n.° 02/2008. 

 

24.6  Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Administração poderá 

repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

 

24.7  A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida 

mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria 

jurídica do órgão ou entidade contratante. 

 

25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

25.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei nº 13.303/16. 



39  

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 13.146.642/0001-45 

www.codise.se.gov.br 
 (0xx79)3218-1000 

 

 

25.2 Disponibilizar instalações sanitárias. 

 

25.3 Realizar os pagamentos tempestivamente, desde que a contratada apresente a documentação 

necessária nas condições pactuadas. 

 

25.4 Comunicar à contratada quaisquer irregularidades observadas na execução dos serviços 

contratados. 

 

25.5 Proceder à vistoria no local onde o serviço está sendo realizado por meio de fiscalização, 

anotando as ocorrências em livro próprio, dando ciência à contratada e determinando sua 

regularização. 

 

25.6 Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não mereça confiança 

no trato com os serviços prestados, que adote posturas inadequadas ou incompatíveis com o 

exercício das atribuições que lhe foram designadas. 

 

25.7 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada 

que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

 

25.8 Em consonância com princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade ao 

contratar empresas prestadoras de serviços, não permita o direcionamento e/ou indicação por parte 

de servidores, de pessoas em especial parentes, para trabalharem nessas empresas ( ) – TCU – 

Acórdão 95/2005 Plenário. 

 

26.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

26.1 A Contratada além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes domissanitários, dos 

materiais e dos equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza das 

áreas envolvidas, bem como todas as obrigações descritas no Termo de Referência (Anexo I) deste 
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edital, obrigar-se-á: 

 

26.1.1  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos da 

legislação vigente; 

 

26.1.2 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 

serviços, encaminhando elementos com funções profissionais devidamente registradas em 

suas Carteiras de Trabalho; 

 

26.1.3 Fornecer em até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 01 

(um) jogo de fardamento padrão para cada empregado, com identificação da empresa no 

bolso do fardamento e crachá de identificação pessoal do empregado; 

 

26.1.4 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 

fotografia recente, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual — EPI 's; 5. 

Manter todos os equipamentos e utensílio necessários à execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados ser substituídos em até 24 (vinte e 

quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção de 

modo a evitar danos na rede elétrica; 

 

26.1.5 Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua 

propriedade, tais como: 

 

26.1.6 Aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para 

transporte de lixo, escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de 

propriedade da Contratante; 

 

26.1.7 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 

permanente dos serviços, de maneira estruturada, mantendo durante o horário comercial 

suporte para dar atendimento a eventuais necessidades para manutenção das áreas limpas; 
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26.1.8 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir 

o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de se reportar, 

quando houver necessidade, ao preposto dos serviços e tomar as providências pertinentes; 

 

 

26.1.9 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

 

26.1.10 Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho; 

 

26.1.11 Instruir os seus empregados quanto às orientações para prevenção de 

incêndio nas áreas da Contratante; 

 

26.1.12 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;  

 

26.1.13 Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 

responsabilizando-se, também pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigências legais; 

 

26.1.14 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo 

todos os saneantes domissanitários, materiais, inclusive, sacos plásticos para 

acondicionamento de detritos e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, como a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação. A Contratada deverá distribuir nos sanitários, papel higiênico macio, de boa 

qualidade e alvo, sabonete líquido perfumado e papel toalha, de forma a garantir a 

manutenção de seu abastecimento; 

 

26.1.15 Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, 

materiais e dos equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das 

instalações objeto da prestação de serviços; 
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26.1.16 Efetuar a reposição da mão-de-obra nos locais de execução dos serviços, em 

caráter imediato, na hipótese de eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da 

jornada de trabalho (dobra); 

 

26.1.17 Executar os serviços em regime de 08 (Oito) horas diárias e em horários que 

não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da Contratante, 18. 

Encaminhar à contratante, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que 

fruirão férias no período subsequente, assim como, daqueles que irão substituí-los; 

 

26.1.18 Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra 

oferecida para atuar nas instalações no momento da assinatura do Contrato, bem como 

quando solicitado pela CONTRATANTE; 

 

26.1.19 Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será 

mantido nas dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da 

CONTRATANTE  

 

26.2 Atribuições da Contratada Quanto à Execução dos Serviços: 

 

26.2.1 Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, 

a mão-de-obra nos respectivos locais onde os serviços serão executados e nos horários 

fixados pela escala de serviço elaborada pela CONTRATANTE, informando em tempo 

hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir a tarefa conforme o 

estabelecido; 

 

26.2.2 Implantar de forma adequada e, em conjunto com o gestor de contratos e a CCIH, a 

planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, garantindo suporte para 

atender a eventuais necessidades para manutenção de limpeza das áreas requeridas; 

  

26.2.3 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigente e em 



43  

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 13.146.642/0001-45 

www.codise.se.gov.br 
 (0xx79)3218-1000 

 

quantidades necessárias à boa execução dos serviços;  

 

26.2.4 Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE referente a qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços; 

 

26.2.5 Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 

reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível; 

 

26.2.6 Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 

funcionamento da CONTRATANTE, 

 

26.2.7 Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus 

empregados, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, para que não haja 

interrupção dos serviços prestados; 

 

26.2.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos 

serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, 

indenizações, vale-refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas 

e exigidas pelos Governos Federal e Estadual. 

 

26.2.9 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, 

com o fim de constatar in locu a sua efetiva execução e as condições em que o mesmo está 

sendo prestado; 

 

26.2.10 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços descritos no presente 

Termo de Referência; 

 

26.2.11 Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de EPI (Equipamento 

de Proteção Individual) elou coletiva, quando for o caso, cujo fornecimento é de sua inteira 

responsabilidade, impondo penalidade àqueles que se negarem a usá-los, bem como manter 

nas dependências da CONTRATANTE, membros da CIPA (Comissão Interna de 
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Prevenção de Acidentes), nas hipóteses em que assim for exigido pelas normas de 

segurança do trabalho; 

 

26.2.12 Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências da 

CONTRATANTE, e vice-versa, por meios próprios ou mediante vale-transporte, inclusive 

em casos de paralisações dos transportes coletivos, bem como nas situações onde se faça 

necessária a execução de serviços em regime extraordinário; 

 

26.2.13 Pagar, até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários de seu 

pessoal, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre 

que solicitadas, as respectivas comprovações; 

 

26.2.14 Observar os prazos legais e regulamentares na entrega ao seu pessoal dos vales-

transportes e vale-refeição manter durante a vigência do Contrato as condições de 

habilitação para contratar com a Administração Pública; 

 

26.2.15 Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social dos profissionais alocados, 

inclusive no que se refere à jornada de trabalho; 

 

26.2.16 Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer 

outros em decorrência da sua condição de empregadora, apresentando mensalmente à 

CONTRATANTE a comprovação do recolhimento do FGTS e INSS referentes à força de 

trabalho alocada às atividades objeto desta licitação, sem o que, não serão liberados os 

pagamentos das faturas apresentadas à Coordenação de Finanças, para liquidação; 

  

26.2.17 Manter os seus empregados informados quanto às normas disciplinares da 

CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com a mesma, exigindo sua 

fiel observância, especialmente quanto à utilização, manutenção e a segurança das 

instalações, inclusive quanto à salvaguarda de documentos considerados sigilosos; 

  

26.2.18  Cumprir a programação dos serviços, a ser feita periodicamente por funcionário 
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da CONTRATANTE, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições 

de segurança das instalações, dos funcionários e das pessoas em geral que se façam 

presentes; 

 

26.2.19  Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas as 

empregadas, quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes 

assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades contempladas no 

presente Projeto Básico e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do representante 

mencionado no item anterior; 

 

26.2.20 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE; 

 

26.2.21 Realizar, às suas expensas, na forma da legislação pertinente, os exames médicos 

necessários tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho e na 

demissão de seus empregados. 

 
26.3 Obrigações Sociais, Comerciais e Fiscais da Contratada: 

 

26.3.1  À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

26.3.2  Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que 

os seus empregados/associados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

 

26.3.3 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados/associados quando da prestação dos serviços ou em conexão com ela, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
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26.3.4  Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; 

 

26.3.5 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta 

licitação; 

 

26.3.6  A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, 

nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CODISE. 

 

27.  SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

27.1  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. Será admissível a fusão, cisão ou 

incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova 

pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 

demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja 

a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

28.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

28.1  A CONTRATADA pelo inadimplemento de suas obrigações, garantida a prévia defesa da 

CONTRATADA no prazo de 10 (dias) dias úteis, ficará sujeita as seguintes sanções previstas no 

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE e na Lei13.303/2016: 

 

28.1.1Advertência; 

28.1.2 Multa moratória; 

28.1.3 Multa compensatória; 

28.1.4 Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contatar com a CODISE, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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28.2  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

28.3  As sanções constantes no subitem 24.0 poderão ser aplicadas de forma cumulativa. 

 

28.4  Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que: 

 

28.5  Ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação; 

 

28.5.1 Não mantiver proposta, injustificadamente; 

28.5.2 Comportar-se de modo inidôneo; 

 

28.5.3 Fizer declaração falsa; 

28.5.4  Cometer fraude fiscal; 

28.5.5  Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto. 

 

28.6 São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as previstas no 

art. 126 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CODISE. 

 

28.7 As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e serão 

compensadas pela CODISE com as importâncias em dinheiro, relativas às prestaçõesa que 

corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

28.8  A aplicação de sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro 

de fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da CODISE, independentemente de 

tratar-se de pessoa cadastrada ou não. 

 

28.9 A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

 

I  Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá 
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ser aplicada multa correspondente 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em 

questão. 

 

II  Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos 

do artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, a vista do subitem 13.4.6, poderá 

ser aplicada multa correspondente 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em 

questão. 

 

III  Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido por este edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 

5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão. 

 

IV No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento 

convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa 

correspondente 5% do valor total do contrato; 

 

V  No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 20% sobre o valor da 

parcela não executada; 

 

VI  No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 30% sobre o saldo 

remanescente do contrato; 

 

VII Nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da 

parcela em atraso. 

 

28.10 Caso não haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a CODISE descontará a 

referida importância de eventuais créditos a vencer da empresa CONTRATADA. Na ausência de 

créditos disponíveis para quitação da importância da multa, a CODISE executará a garantia 

quando exigida, e quando for o caso, será cobrada judicialmente. 

 

28.11 A CODISE poderá quando do não pagamento da multa pela CONTRATADA, aplicar a 
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sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

CODISE, por até 02 (dois) anos; 

 

28.12 Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha 

causado dano à CODISE, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, 

aplicando a disposição do art. 126 do REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 

CODISE. 

 

29.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

29.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a CODISE revogá-

la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado 

ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

29.2  As PROPONENTES assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a CODISE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

29.3  Da 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 expedientes na 

CODISE. 

 

29.4 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de- corrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

29.5  É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

29.6 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 

PROPONENTE, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
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sua proposta. 

 

29.7 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as PROPONENTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

 

29.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas as 

PROPONENTES por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

29.9 A participação das PROPONENTES nesta licitação implica a aceitação de todos os termos 

deste edital. 

 

29.10 Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, 

a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente 

aos LICITANTES do pregão eletrônico. 

 

29.11 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e 

comerciais resultantes da execução do Contrato; 

 

29.11.1 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos 

nesta CLÁUSULA, no que lhe couber, não transfere à CODISE a responsabilidade por 

seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. 

 

29.12 A CONTRATADA deverá cumprir, além do estabelecido pelo Ministério do Trabalho e pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, as regulamentações e instruções do TERMO DE 

REFERÊNCIA estabelecidas por esta Companhia; 

 

29.13 As PROPONENTES obrigam-se a elaborar suas propostas, em estrita obediência as 

especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA, elemento integrante do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº xxx/2019, independentemente de sua transcrição no bojo deste Edital ou do 
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Contrato. 

 

29.14 Os empregados da CONTRATADA não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CODISE, e nenhuma subordinação aos gestores da CODISE. 

 

29.15 Não será permitido à CONTRATADA, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar ou 

transferir a execução dos serviços objeto do Contrato. 

 

29.16 Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, com exclusão de 

qualquer outro, par mais privilegiado que possa ser, como o competente para dirimir quaisquer 

questões oriundos do presente instrumento. 

 

29.17 Constitui parte integrante deste edital: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo I-A – Planilha de Composição de Custos e Formação de Preço. 

Anexo II – Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo III – Declaração de Aceitação e Conhecimento; 

Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo V – Modelo de Atestado de Visita Técnica; 

Anexo VI – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VII – Declaração de Regularidade de Trabalho Menor, inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; 

Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

  Anexo Único da Ata de Registro de Preços. 

Anexo IX - Minuta de Contrato. 

 

Este Edital foi concebido em conformidade com o TERMO DE REFERÊNCIA elaborado pela 

Sra. Márcia Moraes Menezes, Gerente do Departamento de Administração Geral, aprovado pelo 

Diretor Presidente José Matos de Lima Filho. 
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Aracaju/SE, 02 de dezembro de 2019. 

 

Andréa Freire Resende 

Pregoeira 
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ANEXO  I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 O objeto da presente licitação é O REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO 

DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, EM REGIME CONTÍNUO, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS INDUSTRIAIS E DE 

SERVIÇOS E DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DA CODISE – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE, conforme especificações, 

definição das obrigações das partes e descrição dos serviços, dispostos neste termo 

de referência. 

 

1.2 As propostas e os lances deverão ser encaminhados pelo preço TOTAL 

MENSAL DO LOTE/GRUPO, considerando o valor de 01(um) profissional de 

cada categoria. 

 

1.3 Os quantitativos estimados de consumo para 12 (doze) meses em cada lote/grupo 

encontram-se indicados no item  4 deste Termo de Referência. 

 

2. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 

 

2.1 O procedimento licitatório observará as regras dispostas na Lei nº 13.303/16, Lei 

nº 10.520/02, Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e alterações, Decreto 

Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual º 29.618/13 e todas as alterações, bem 

como o Regimento Interno de Licitações e Contratos da CODISE. 

 

3. JUSTIFICATIVA: 

 

A necessidade da contratação de empresa para prestação de serviços de mão 

de obra relacionados à atividade meio com a finalidade de atender às demandas da 

CODISE/SE. 
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Para impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a 

Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, 

recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, cujas algumas das categorias 

profissionais não mais ingressarão na Administração Pública. 

 

A principal missão das atividades meio e apoio operacional é garantir a 

operacionalização integral das atividades finalísticas (atividades atreladas às funções 

do CODISE) de forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. 

 

Para atingir esse objetivo a Administração Pública vem buscando, de forma 

racional e persistente, obter melhor emprego de seus escassos recursos visando 

atingir a eficácia e eficiência de suas ações. Essa difícil missão, muitas vezes, torna-

se impossível de ser cumprida a contento, em razão da falta de uma estrutura 

específica para execução de tarefas que, embora sejam consideradas auxiliares, são 

imprescindíveis ao funcionamento das organizações, como é o caso dos serviços 

terceirizados que se pretende licitar. 

 

Buscando sempre a prática dos princípios da eficiência e efetividade, quando 

se tenta alcançar a alta produtividade, agilidade, qualidade, segurança e máxima 

perfeição do trabalho, as adequações dos atuais serviços são as metas visadas pela 

administração das atividades meio e apoio operacional, o que não seria possível sem 

a contratação de serviços especializados terceirizados. 

 

Sendo assim, a terceirização dos referidos serviços tem sido o meio mais 

adequado para atingirmos a meta desejada, pois, busca-se desta forma o atendimento 

dos princípios da economicidade e eficiência, bem como, um elevado padrão na 

satisfação do interesse público. 

 

Considerando as necessidades da prestação desses serviços à Administração, 

sua contratação poderá estender-se por mais de um exercício financeiro, aplicando-

se, portanto, literalmente, o conceito de serviço continuado. 
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4. ESTIMATIVA DA MÃO DE OBRA QUE PODERÁ SER CONTRATADA: 

 

4.1 Os serviços, objeto do presente instrumento serão prestados, no quantitativo 

abaixo estimado, conforme tabela abaixo. Os profissionais serão distribuídos nos 

Núcleos Industriais e de Serviços, bem como nos Distritos Industriais da CODISE, 

de acordo com a demanda necessária a ser confirmada na época da contratação: 

 

ITEM 

TIPO DE MÃO DE OBRA SALÁRIO BASE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

QNT. ESTIMADO 

PARA 12 MESES 

 

1 
AGENTE DE LIMPEZA R$      1.000,00 

 

44h 
10 

2 
AGENTE DE PORTARIA  R$      1.014,71 

 

44h 
15 

3 
AGENTE DE PORTARIA - NOTURNO R$      1.014,71 

 

44h 
10 

4 RECEPCIONISTA R$      1.014,71 44h 3 

5 MOTORISTA CARRO 

PEQUENO/PASSEIO 
R$      1.033,69 

 

40h 
5 

6 
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO R$      1.650,84 

 

44h 
10 

7 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 

NÍVEL II 
R$     3.368,44 

 

40h 
2 

8 ASSISTENTE DE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS II 
R$      3.357,21 

 

40h 
3 

9 ASSISTENTE DE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS III 
R$      4.037,62 

 

40h 
3 

10 
SECRETÁRIA EXECUTIVA I R$      3.424,66 

 

40h 
1 

11 
SECRETARIA EXECUTIVA II R$     4.109,60 

 

40h 
1 

12 
SECRETARIA EXECUTIVA III R$     5.479,47 

 

40h 
1 
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5. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS (COM OS ITENS QUE SERÃO 

CUSTEADOS PELA CONTRATADA) E REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS 

CARGOS: 

 

5.1.  COMPOSIÇÃO DO UNIFORME, equipamentos, materiais e EPI’S: 

 

A) AGENTE DE LIMPEZA 

 Botas: 1 par 

 Calça: 2 Unidades 

 Camisa/Jaleco/Avental: 2 Unidades 

 Boné: 2 Unidades  

 Identificação – Crachá 

 

B) SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 

 Sapato Social Preto 1 Par 

 Calça/Saia: 2 Unidades 

 Camisa/BIusa Social: 2 Unidades  

 Cinto Social: 1 Unidade 

 Identificação — Crachá 

 

C) AGENTE DE PORTARIA 

 Sapato Social Preto 1 Par 

 Calça/Saia: 2 Unidades 

 Camisa/BIusa Social: 2 Unidades  

 Cinto Social: 1 Unidade 

 Identificação — Crachá 

 

D) MOTORISTA DE CARRO PEQUENO/PASSEIO 

 Sapato Social Preto 1 Par 
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 Calça/Saia: 2 Unidades 

 Camisa/BIusa Social: 2 Unidades  

 Cinto Social: 1 Unidade 

 Identificação — Crachá 

 

E) TÉCNICO EM MANUTENÇÃO NÍVEL II: 

 Sapato Social Preto 1 Par 

 Calça/Saia: 2 Unidades 

 Camisa/BIusa Social: 2 Unidades  

 Cinto Social: 1 Unidade 

 Identificação — Crachá 

 

F) RECEPCIONISTA: 

 Sapato Social Preto 1 Par 

 Calça/Saia: 2 Unidades 

 Camisa/BIusa Social: 2 Unidades  

 Cinto Social: 1 Unidade 

 Identificação — Crachá 

 

G) PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE DE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS II, ASSISTENTE DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 

III, SECRETÁRIA EXECUTIVA I, SECRETARIA EXECUTIVA II, 

SECRETARIA EXECUTIVA III NÃO SERÁ NECESSÁRIO O 

FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E EPI’S. 

 

H) ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL DE 

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS: 

 

ITEM QNT MENSAL UNID 

ÁCIDO MURIÁTICO 5 LT 
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ÁGUA  SANITÁRIA 50 LT 

ALCOOL  70° 25 LT 

BALDE  PLÁSTICO  20LT 3 UND 

CERA  LÍQUIDA 05LT 2 BB 

DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO 1 UND 

DESINFETANTE  LIM+  05LT 5 BB 

DETERGENTE  500ML 30 UND 

DETERGENTE  5LT 5 BB 

DSINFETANTE CONCENT. 05LT 

C/ESSENCIA 

8 BB 

ESCOVA  OVAL NYLON 2 UND 

ESPONJA DE AÇO 10 PCT 

ESPPONJA DUPLA  FACE 30 UND 

FLANELA   40 X 60CM 10 UND 

FLANELA  AMARELA 15 UND 

FLANELA  BRANCA 15 UND 

INSETICIDA  300ml 12 UND 

KIT SANITÁRIO PEGA BEM 3 UND 

LIM+  BRIO  05LT  = 2,5% ÁGUA 

SANITÁRIA 

20 BB 

LIMPA  VIDRO  500ML 5 UND 

LUSTRA MÓVEIS  200ML  =  YPÊ 25 UND 

LUVA  GLADIADOR 2 PAR 

LUVA  LATEX   2=P   2=M   2=G 3 PAR 

LUVA  LATEX =   P / M / G 3 PAR 

LUVA  NEOLATEX   6=M   6=G 6 PAR 

MASCARA = RESPIRADOR  PFF1 3 UND 

MULTUSO 500ML 12 UND 

ODORIZADOR  AMBIENTE 30 UND 

PÁ  LIXO = ROBUSTINHA 3 UND 

PANO  DE  CHÃO 15 UND 

PAPEL HIGIENICO 64 X 30MT  = F. 

DUPLA 

15 PCT 

PAPEL HIGIENICO 8 X 300MT 5 FD 

PAPEL TOALHA  BOBINA  6 X 200MT 5 FD 
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PAPEL TOALHA INTERF.  750FLS -

BCO 

58 FD 

PAPEL TOALHA INTERF. 2000FLS 

CELULOSE 

22 CX 

PASTILHA  SANITÁRIA  30GR 30 UND 

REFIL  ALCOOL  GEL  800ML 3 UND 

REFIL  MOP PÓ 60CM 5 UND 

REFIL  MOP ÚMIDO P/DOBRADA 5 UND 

REFIL SABONETE LÍQUIDO 700ML 15 UND 

RESPIRADOR  C/VÁLVULA   FF2 - 

AZUL 

2 UND 

RODO PLASTICO  40CM 5 UND 

RODO PLASTICO  60CM 5 UND 

SABÃO  EM  BARRA 10 PCT 

SABÃO  EM  PÓ  500GR 50 PCT 

SABÃO  GELÉIA  PINHO 05LT 2 BB 

SABONETE  LÍQUIDO  05LT 6 BB 

SACO  LIXO  200LT 11 PCT 

SACO  LIXO  60LT 16 PCT 

SACO  LIXO 40LT 5 PCT 

SACO LIXO  100LT 10 PCT 

SACO PARA LIXO 100 X 100 

REFORÇADO 

1 PCT 

SACO PARA LIXO 100 X 200 

REFORÇADO 

1 PCT 

SACO PARA LIXO 100 X 40 LT  

REFORÇADO  

1 PCT 

SACO PARA LIXO 100 X 60 LT 

REFORÇADO 

1 PCT 

SAPÓLIO  CREMOSO  300ML 5 UND 

VASSOURA  DE  PELO 5 UND 

VASSOURA  PIAÇAVA  =  PLUS 5 UND 

VASSOURA PIAÇAVA  = PLUS 5 UND 

VASSOURINHA  PIA 3 UND 

ENCERADEIRA 2 UND 
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ASPIRADOR DE PÓ 2 UND 

MOP 2 UND 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1 UND 

 

I) EPI'S, E tudo mais que for necessário para o bom e completo desempenho dos 

trabalhos. 

 

5.2  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

 

5.2.1  ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS 

 

 Consideram-se como áreas internas — pisos frios, aquelas constituídas / 

revestidas de Paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, granito porcelanato, 

madeira, inclusive os sanitários. 

 

A)  Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência  

 

5.2.1.2   DIÁRIA 

 

 Remover com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, 

persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis 

existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.  

 

 Lavar os cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum; 

 

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

 

 Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 

 

 Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 

domissanitário desinfetante, duas vezes ao dia; 
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 Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados  

 

 Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, 

cerâmicos, de marmorite e emborrachados. 

 

 Varrer os pisos de cimento; 

 

 Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras 

áreas molhadas, duas vezes ao dia, 

 

 Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, 

quando necessário; 

 

 Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados a higienização dos 

aparelhos; 

 

 Passar pano úmido com álcool etílico hidratado diluído 46% INPM perfumado 

nos tampos das mesas  

 

 Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem 

litros, removendo-os para local indicado pela Administração; 

 

 Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, 

 

 Limpar os corrimãos; 

 

 Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela CODISE, 

 

 Executar serviços considerados necessários à frequência diária. 
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5.2.1.3  SEMANAL 

 

 Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

 

 Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas; 

 

 Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz 

sintético; 

 

 Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela 

nos móveis encerados ou formicados e granito; 

 

 Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos 

e poltronas; 

 

 Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras e 

objetos de adornos, etc; 

 

 Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 

 

 Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 

 

 Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool etílico hidratado diluído, 

46% INPM perfumado, ou com produto específico limpa vidros, duas vezes por 

semana; 

 

 Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
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 Lavar as paredes dos banheiros, desinfetando-as;  

 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

5.2.1.3  MENSAL 

 

 Limpar todas as luminárias por dentro e por for a: 

 

 Limpar forros, paredes e rodapés: 

 

 Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados: 

 

 Limpar persianas com produtos adequados: 

 

 Remover manchas de paredes: 

 

 Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de 

ferro, de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc: 

 

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

 

5.2.1.4   SEMESTRAL 

 

 Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato; 

 

 Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 

 

 Lavar, as caixas d'água dos prédios, remover a lama depositada e desinfetá-las; 
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 Proceder à minuciosa desinsetização, desratização e descupinização predial nas 

edificações objeto deste projeto, repetindo quando se fizer necessário. 

 

5.2.2   ESQUADRIAS EXTERNAS 

 

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência: 

 

5.2.2.1 QUINZENAL 

 

 Limpar todos os vidros (face interna / externa) aplicando-lhes produtos anti

embaçantes. 

 

5.2.2.2  SEMESTRAL 

 

 Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas 

de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos anti-embaçantes. 

 

  5.2.3  ÁREAS EXTERNAS 

 

 Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência: 

 

5.2.3.1 DIÁRIA 

 

 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 

 

 Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados, Varrer as áreas pavimentadas; 

 

 Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem 

litros, removendo-os para local indicado pela CODISE; 
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 Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber; 

 

 Lavagem da frota oficial de veículos pertencente a CODISE;  

 

   Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

5.2.3.1  SEMANAL 

 

 Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, 

etc.); 

 

 Lavar os pisos, de mármore, cerâmicos, de marmorite, emborrachados, dentre 

outros; 

 

  Proceder à minuciosa vigilância quanto a obstrução dos esgotos, zelando para 

que não haja acúmulo de água, evitando com isso a proliferação do mosquito da 

Dengue, e/ou outras doenças; 

 

5.2.3.2  MENSAL 

 Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem / estacionamento; 

 

 Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, 

cortar grama e podar árvores que estejam comprometendo o paisagismo da 

Empresa. 

 

5.2.4  DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

 

  São substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção 

domiciliar, em ambientes coletivo-públicos, em lugares de uso comum e no 

tratamento da água, compreendendo, além de inseticidas e raticidas, os 

desinfetantes e detergentes, assim como abaixo definidos: 
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 Desinfetantes: destinados a destruir, discriminada ou seletivamente, 

microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 

 

  Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e 

vasilhas, e aplicações de uso doméstico; 

 

 São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e 

respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em 

ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente 

ao registro, à industrialização, entrega ao consumidor e fiscalização. 

 

5.2.4 ÁREAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA.  

 

A) Distrito Industrial de Tobias Barreto 

 

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA m
2
 

01 Área total 3.403,11 

 

B) Distrito Industrial de Propriá  

 

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA m
2
 

01 Área total 250 

 

C) Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro 

 

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA m
2
 

01 Área total 250 

 

D)  Os Núcleos Industriais e de Serviços e o Distrito de Estância ainda não 
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possuem estrutura administrativa para alocação de mão de obra. As 

construções e/ou ampliações dos Distritos Industriais e dos Núcleos estão 

prevista no Plano Plurianual e poderão ser contempladas através de recursos 

de investimentos a serem disponibilizados à CODISE. 

 

5.3. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGO: 

 

5.3.1 AGENTE DE LIMPEZA: 

 

5.3.1.1 Requisitos: 

 

Ensino fundamental completo 

 

5.3.1.2. Atribuições:  

a. Executar tarefas relacionadas à limpeza, manutenção e conservação das áreas 

externas, bem como nos moveis e utensílios; 

 

b. Executar, sempre que requisitado, atividades de apoio relacionadas aos serviços 

operacionais; 

 

c. Operar máquinas e equipamentos; 

 

d. Preparar e organizar o local de trabalho; 

 

e. Zelar pela conservação e guarda de equipamentos e demais materiais utilizados; 

 

f. Fazer a conferência de equipamentos, materiais e acessórios; 

 

Observar, cumprir e utilizar normas e procedimentos de segurança 

 

5.3.2  AGENTE DE PORTARIA: 
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5.3.2.1 Requisitos: 

 

Ensino fundamental completo 

 

5.3.2.2. Atribuições:  

 

a. Receber e encaminhar chamadas na ausência da telefonista e/ou recepcionista; 

 

b. Prestar informações quando solicitadas; 

 

c. Realizar o controle do fluxo, segundo normas de procedimento previamente 

determinadas; 

 

d. Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos colocados à sua 

disposição; 

 

e. Comunicar aos superiores qualquer anormalidade que ocorra no seu turno; 

 

f. Controlar o acesso a repartição de visitantes, fornecedores, alunos e servidores; 

g. Realizar o encaminhamento e prestar as informações solicitadas; 

 

h. Manter guarda e zelo, sobre materiais e documentos sob a sua responsabilidade 

Controlar do fluxo de pessoas no órgão público; 

 

i. Controlar de entrada e saída de pessoas; 

 

j. Encaminhar visitantes ao seu destino; 

 

k. Controlar a entrada/saída de prestadores de serviços através de registro 

específico; 
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l. Executar serviços de triagem na portaria, baseando-se em regras de conduta 

predeterminadas, para assegurar a ordem; 

 

m. Atender sempre todos, indistintamente, com urbanidade e respeito, dando-lhes 

as informações Solicitadas e auxiliando-os sempre que possível;  

n. Executar o serviço de separação de correspondência e classificação de 

documentos; 

 

o. Fiscalizar, em caso de necessidade, o uso dos elevadores, desde que sua função 

não fique prejudicada; 

 

p. Não abandonar o seu posto; 

 

q. Levar ao conhecimento do fiscal do contrato as irregularidades de que tome 

conhecimento; 

 

r. Acender e apagar as lâmpadas internas e externas; 

 

s. Não permitir agrupamentos de pessoas na portaria; 

 

t. Procurar manter a ordem e a moral nas áreas comuns; 

 

u. Não permitir a entrada de pessoas sem autorização; 

 

v. Registrar qualquer alteração no seu horário de serviço, registrando informações 

sobre as ocorrências havidas, para assegurar continuidade ao trabalho; 

 

w. Executar com zelo e com capricho estes e outros serviços similares que lhe 

competirem; 
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x. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação 

superior. 

 

5.3.3 RECEPCIONISTA  

 

5.3.3.1 Requisitos: 

 

Nível médio completo 

 

5.3.3.2 Atribuições:  

 

a. Recepcionar pessoas procurando identificá-los, averiguando suas pretensões 

para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados;    

b. Anotar   recados.   Prestar   informações;  

c. Registrar as visitas; 

d. Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional; 

e. Encaminhar ao setor competente os documentos pessoais dos funcionários, 

auxiliar   nas solicitações de materiais e  relatórios de bens móveis;  

f. Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída de 

pessoas nos locais de trabalho; 

g.  receber, coletar e distribuir correspondência, documentos, mensagens, 

encomendas, volumes e outros, interna e externamente. 

 

5.3.4 MOTORISTA DE CARRO PEQUENO/PASSEIO 

 

5.3.4.1 Requisitos: 

 

Ensino fundamental completo 

 

5.3.4.2. Atribuições:  
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a. Compreende as atribuições que se destinam a dirigir veículos automotores de 

transporte de passageiros e cargas, para os quais não se exija habilitação em 

categoria superior e conservá-los em perfeitas condições de funcionamento, 

assim como transportar pessoas e materiais;  

 

b. orientar o carregamento de cargas, a fim de manter o equilíbrio do veículo e 

evitar danos aos materiais transportados;  

 

c. orientar o descarregamento de cargas;  

 

d. zelar pela segurança de passageiros e/ou cargas;  

 

e. fazer pequenos reparos de urgência;  

 

f. executar outras atribuições afins.   

 

5.3.5 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: 

 

5.3.5.1 Requisitos: 

 

Ensino médio completo. 

 

5.3.5.2. Atribuições:  

 

a. Supervisionar as atividades realizadas; verificar se as tarefas estão sendo 

concretizadas no prazo e com a qualidade necessária, checar cumprimento de 

horários, distribuir tarefas, determinar correções; 

 

b. Conhecimento, registro e apuração das ocorrências relativas à prestação de 

serviços; 
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c. Distribuição das escalas e dos serviços; 

 

d. Encaminhamento e acompanhamento do pessoal disponibilizado e outras 

atividades inerentes ao objeto licitado; 

 

e. Apresentação mensal ao gestor do contrato de um relatório, bem como as 

respectivas folhas de frequência do pessoal, contendo assinatura do 

gerente/Coordenador /chefe ou responsável pela unidade; 

 

f. Informar ao gestor do contrato todas as ocorrências; 

 

g. Comunicar ao gestor do contrato dos problemas e apresentar soluções antes de 

qualquer tomada de decisão; 

 

5.3.6  TÉCNICO EM MANUTENÇÃO NÍVEL II: 

 

5.3.6.1 Requisitos: 

 

Nível Técnico Completo. 

 

5.3.6.2. Atribuições:  

 

a. Realiza diagnóstico, instalação e manutenção preventiva e corretiva de sistemas, 

máquinas e equipamentos, conforme os procedimentos definidos e normas técnicas; 

 

b.  Acompanha cronograma de execução de serviços e registra manutenções 

finalizadas.  

 

5.3.7 ASSISTENTE DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS II 
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5.3.7.1 Requisitos: 

 

Nível superior completo. 

 

5.3.7.2. Atribuições:  

 

a. Realiza diagnósticos para mapeamento de fluxograma, estruturação e descrição 

detalhada do processo.  

b. Elabora e divulga o procedimento relativo ao processo desenvolvido, 

identificando a oportunidade de melhoria e otimização do processo e da 

prática existente.  

c. Apoia o desenvolvimento do trabalho de melhoria contínua junto a área.  

d. Acompanha o desenvolvimento e a operacionalização da área de apoio e 

arquivo.  

e. Zelar pelo cumprimento, condução, elaboração e execução das normas 

administrativas e financeiras;  

f. Acompanhar e coordenar as operações e sistema de controle interno;  

g. Coordenar a Gerência Administrativa e a Gerência de Desenvolvimento 

Organizacional;  

h. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional. 

 

5.3.8 ASSISTENTE DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS III 

 

5.3.8.1 Requisitos: 

 

Nível superior completo. 

 

5.3.8.2. Atribuições:  

 

a. Apoiar e auxiliar a Superintendência Administrativa e Financeira,  
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b. gerenciar os arquivos documentais e os processos de registros legais;  

c. Assessorar os trabalhos; gerenciar os contratos de terceiros prestadores de 

serviços, bem como os contratos de apoio, patrocínio e negociação direta para o 

desenvolvimento;  

d. Assessorar a criação de projetos; assessorar a Administração;  

e. Gerenciar os processos de organização em geral;  

f. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional. 

 

5.3.9  SECRETÁRIA EXECUTIVA I 

 

5.3.9.1 Requisitos: 

 

Ensino superior completo. 

 

5.3.9.2. Atribuições:  

 

a. Atender pessoas: recepcionar pessoas; fornecer informações; atender pedidos, 

solicitações e chamadas telefônicas; filtrar ligações; anotar e transmitir recados; 

orientar e encaminhar pessoas; prestar atendimento  especial a autoridades e 

usuários diferenciados. 

 

b. Gerenciar informações: 

ler   documentos;   levantar   informações;   consultar   outros   departamentos;   cria

r   e manter atualizado banco de dados; cobrar ações, respostas, relatórios; controlar 

cronogramas, prazos; direcionar informações; acompanhar processos; reproduzir 

documentos; confeccionar clippings. 

 

c. Arquivar documentos: identificar o assunto e a natureza do documento; 

determinar a forma de arquivo; classificar, ordenar, cadastrar e catalogar 
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documentos; arquivar correspondência; administrar e atualizar arquivos, ambiente 

organizacional. 

 

5.3.10  SECRETARIA EXECUTIVA II 

 

5.3.10.1 Requisitos: 

 

Nível superior completo 

 

5.3.10.2. Atribuições:  

 

a. Elaborar documentos: 

Redigir ofícios, memorando, cartas; convocações, atas; pesquisar bibliografia; 

elaborar relatórios; digitar e formatar documentos; elaborar convites e convocações, 

planilhas e gráficos; preparar apresentações; transcrever textos. 

b. Controlar correspondência: 

Receber, controlar, triar, destinar, registrar e protocolar correspondência e 

correspondência eletrônica (e-mail); controlar malote. 

c. Organizar eventos e viagens: 

Estruturar o evento; fazer check-list; pesquisar local; reservar e preparar sala; enviar 

convite e convocação; confirmar presença; providenciar material, equipamentos e 

serviços de apoio; dar suporte durante o evento; providenciar diárias, hospedagem, 

passagens e documentação legal das direções (passaporte, vistos). 

 

5.3.11 SECRETARIA EXECUTIVA III  

 

5.3.11.1 Requisitos: 

 

Nível superior completo 

 

5.3.11.2. Atribuições:  
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a. Assessorar direções; 

 

b. Administrar agenda pessoal das direções; despachar com a direção; colher 

assinatura; priorizar, marcar e cancelar compromissos; definir ligações telefônicas; 

administrar  pendências; definir  encaminhamento  de  documentos; 

assistir  à  direção em reuniões; secretariar reuniões; 

 

c. Supervisionar equipes de trabalho; 

 

d. Estabelecer atribuições da equipe; programar e monitorar as atividades da 

equipe. 

 

6. DA JORNADA DE TRABALHO DAS DEMANDAS ESTIMADAS: 

 

6.1 O Serviço a ser executado deverá ser prestado em jornada de 44 horas semanais 

para os cargos de agente de portaria, agente de limpeza e recepcionista. Para os 

cargos de supervisor, motorista de carro pequeno, técnico em manutenção Nível II, 

Assistente de Processos Organizacionais II e II e Secretárias Executivas I, II e III a 

carga horária de 40 horas semanais.  

 

6.2 É facultada a CODISE a reformulação dos dias de trabalho, dos horários de 

entrada e saída, a qualquer tempo, de acordo com as suas necessidades, obedecendo 

à jornada legal de trabalho para cada profissional. 

 

6.3 No caso de falta de um (a) ou mais funcionários (as), a administração deverá 

comunicar de imediato à empresa contratada, que deverá providenciar 

imediatamente a(s) substituição (ões) sem ônus para a Administração. 

 

6.4 No caso de atestados médicos, os mesmos deverão ser 

entregues/apresentados na própria empresa. 
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7.  DA CARACTERIZAÇÃO DO PESSOAL: 

 

7.1. O serviço deverá ser prestado pelo funcionário rigorosamente selecionado pela 

empresa contratada, a qual ficará para todos os efeitos legais e administrativos, 

responsável perante o CONTRATANTE e terceiros, pelos atos por ele praticados no 

desempenho de suas funções. Na seleção deverão ser observadas qualidades tais 

como: polidez, discrição, sensibilidade para relacionar-se com os servidores, 

crianças, adolescentes e o público em geral. 

 

8.  DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA e DA 

CONTRATANTE: 

 

8.1  A Contratada além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes 

domissanitários, dos materiais e dos equipamentos necessários para a perfeita 

execução dos serviços de limpeza das áreas envolvidas, obrigar-se-á: 

 

8.1.1  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos 

da legislação vigente; 

 

8.1.2 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 

serviços, encaminhando elementos com funções profissionais devidamente 

registradas em suas Carteiras de Trabalho; 

 

8.1.3 Fornecer em até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 

01 (um) jogo de fardamento padrão para cada empregado, com identificação da 

empresa no bolso do fardamento e crachá de identificação pessoal do empregado; 

 

8.1.4 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, 

com fotografia recente, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual — 

EPI 's; 5. Manter todos os equipamentos e utensílio necessários à execução dos 
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serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados ser substituídos em 

até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 

sistema de proteção de modo a evitar danos na rede elétrica; 

 

8.1.5 Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua 

propriedade, tais como: 

 

8.1.6 Aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para 

transporte de lixo, escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares 

de propriedade da Contratante; 

 

8.1.7 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 

permanente dos serviços, de maneira estruturada, mantendo durante o horário 

comercial suporte para dar atendimento a eventuais necessidades para manutenção 

das áreas limpas; 

 

8.1.8 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de 

garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a obrigação de se 

reportar, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços e tomar as 

providências pertinentes; 

 

8.1.9 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

 

8.1.10 Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho; 

 

8.1.11 Instruir os seus empregados quanto às orientações para prevenção de 

incêndio nas áreas da Contratante; 
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8.1.12 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus 

empregados;  

 

8.1.13 Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 

responsabilizando-se, também pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigências legais; 

 

8.1.14  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, 

fornecendo todos os saneantes domissanitários, materiais, inclusive, sacos plásticos 

para acondicionamento de detritos e equipamentos em quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas, como a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação. A Contratada deverá distribuir nos sanitários, papel 

higiênico macio, de boa qualidade e alvo, sabonete líquido perfumado e papel 

toalha, de forma a garantir a manutenção de seu abastecimento; 

 

8.1.15 Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, 

materiais e dos equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das 

instalações objeto da prestação de serviços; 

 

8.1.16 Efetuar a reposição da mão-de-obra nos locais de execução dos serviços, 

em caráter imediato, na hipótese de eventual ausência, não sendo permitida a 

prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

 

8.1.17 Executar os serviços em regime de 08 (Oito) horas diárias e em horários 

que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da Contratante, 

18. Encaminhar à contratante, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de 

empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como, daqueles que 

irão substituí-los; 
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8.1.18 Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra 

oferecida para atuar nas instalações no momento da assinatura do Contrato, bem 

como quando solicitado pela CONTRATANTE; 

 

8.1.19 Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será 

mantido nas dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações 

da CONTRATANTE  

 

8.2  A CONTRATANTE se obriga: 

 

8.2.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, 

na forma prevista na Lei nº 13.303/16. 

 

8.2.2 Disponibilizar instalações sanitárias. 

 

8.2.3 Realizar os pagamentos tempestivamente, desde que a contratada 

apresente a documentação necessária nas condições pactuadas. 

 

8.2.4 Comunicar à contratada quaisquer irregularidades observadas na 

execução dos serviços contratados. 

 

8.2.5 Proceder à vistoria no local onde o serviço está sendo realizado por meio 

de fiscalização, anotando as ocorrências em livro próprio, dando ciência à 

contratada e determinando sua regularização. 

 

8.2.6 Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não 

mereça confiança no trato com os serviços prestados, que adote posturas 

inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe foram 

designadas. 

 

8.2.7 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 
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empregado da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou 

dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente. 

 

8.2.8 Em consonância com princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade ao contratar empresas prestadoras de serviços, não permita o 

direcionamento e/ou indicação por parte de servidores, de pessoas em especial 

parentes, para trabalharem nessas empresas ( ) – TCU – Acórdão 95/2005 Plenário. 

 

9. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA QUANTO A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS: 

 

9.1 Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos 

serviços, a mão-de-obra nos respectivos locais onde os serviços serão executados e 

nos horários fixados pela escala de serviço elaborada pela CONTRATANTE, 

informando em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de 

assumir a tarefa conforme o estabelecido; 

 

9.2  Implantar de forma adequada e, em conjunto com o gestor de contratos e a 

CCIH, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, garantindo 

suporte para atender a eventuais necessidades para manutenção de limpeza das 

áreas requeridas; 

  

9. 3 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação vigente e em quantidades necessárias à boa execução dos serviços;  

 

9.4 Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE referente a qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços; 
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9.5 Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 

reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível; 

 

9.6 Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da 

rotina de funcionamento da CONTRATANTE, 

 

9.7 Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus 

empregados, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, para que não haja 

interrupção dos serviços prestados; 

 

9.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e 

contribuições, indenizações, vale-refeição, vales-transportes e outras que 

porventura venham a ser criadas e exigidas pelos Governos Federal e Estadual. 

 

9.9 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 

serviço, com o fim de constatar in locu a sua efetiva execução e as condições em 

que o mesmo está sendo prestado; 

 

9.10 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços descritos no presente 

Termo de Referência; 

 

9.11 Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) elou coletiva, quando for o caso, cujo 

fornecimento é de sua inteira responsabilidade, impondo penalidade àqueles que se 

negarem a usá-los, bem como manter nas dependências da CONTRATANTE, 

membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), nas hipóteses 

em que assim for exigido pelas normas de segurança do trabalho; 

 

9.12 Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências da 

CONTRATANTE, e vice-versa, por meios próprios ou mediante vale-transporte, 
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inclusive em casos de paralisações dos transportes coletivos, bem como nas 

situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário; 

 

9.13 Pagar, até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários de 

seu pessoal, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, 

exibindo, sempre que solicitadas, as respectivas comprovações; 

 

9.14 Observar os prazos legais e regulamentares na entrega ao seu pessoal dos 

vales-transportes e vale-refeição manter durante a vigência do Contrato as 

condições de habilitação para contratar com a Administração Pública; 

 

9.15  Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social dos profissionais 

alocados, inclusive no que se refere à jornada de trabalho; 

 

9.16 Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de 

quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, apresentando 

mensalmente à CONTRATANTE a comprovação do recolhimento do FGTS e 

INSS referentes à força de trabalho alocada às atividades objeto desta licitação, sem 

o que, não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas à Coordenação 

de Finanças, para liquidação; 

  

9.17 Manter os seus empregados informados quanto às normas disciplinares da 

CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com a mesma, 

exigindo sua fiel observância, especialmente quanto à utilização, manutenção e a 

segurança das instalações, inclusive quanto à salvaguarda de documentos 

considerados sigilosos; 

  

9.18 Cumprir a programação dos serviços, a ser feita periodicamente por 

funcionário da CONTRATANTE, com atendimento sempre cortês e de forma a 

garantir as condições de segurança das instalações, dos funcionários e das pessoas 

em geral que se façam presentes; 
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9.19  Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas as 

empregadas, quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das 

atividades contempladas no presente Projeto Básico e tomar as medidas necessárias 

ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, por 

meio do representante mencionado no item anterior; 

 

9.20 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da 

CONTRATANTE; 

 

9.21 Realizar, às suas expensas, na forma da legislação pertinente, os exames 

médicos necessários tanto na admissão como durante a vigência do contrato de 

trabalho e na demissão de seus empregados. 

 

10.  OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA 

CONTRATADA: 

 

10.1  À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

10.1.1 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-

los na época própria, vez que os seus empregados/associados não manterão nenhum 

vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

 

10.1.2 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados/associados quando da prestação dos serviços ou 

em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
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10.1.3 Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

civil ou penal, relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada 

por prevenção, conexão ou continência; 

 

15.1.4 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação desta licitação; 

 

15.1.5  A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos 

estabelecidos na condição anterior não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão 

pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a CODISE. 

 

11. UNIFORMES 

 

11.1 Serão entregues por ano 02 (dois) uniformes para cada funcionário, de acordo 

com sua categoria pela contratada; 

 

11.2 Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo (relação nominal), cuja 

cópia será remetida ao contratante, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da entrega 

dos mesmos, não podendo ser repassado o custo do uniforme aos funcionários, nem 

ser exigida a devolução do uniforme usado por ocasião da entrega dos novos; 

 

11.3 A contratada deverá substituir o uniforme nas eventualidades de avarias/danos 

(rasgar, furar, queimar, manchar, encardir, quebrar saltos, soltar solados, etc.). 

 

12. DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO VALE-TRANSPORTE: 

 

12.1 A Empresa deverá fornecer vale-refeição ou auxílio-alimentação ao prestador 

do serviço, seu contratado, de acordo com a convenção trabalhista da categoria. 
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12.2 A Empresa deverá fornecer vale-transporte aos prestadores de serviço dos 

Postos de Trabalho no valor necessário ao seu deslocamento desde sua residência, 

conforme legislação vigente. 

 

 

13. LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS PODERÃO SER EXECUTADOS, A 

DEPENDER DA DEMANDA E/OU DE CADA LOCAL A SER 

VERIFICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO: 

 

Os serviços serão prestados nos locais abaixo relacionados:  

DISTRITOS INDUSTRIAIS ENDEREÇO COMPLETO 

SOCORRO DIS – AVENIDA ESTRUTURAL ―A‖ 

S/N NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

PROPRIÁ DIP – AVENIDA MURILO DANTAS 

TOBIAS BARRETO RODOVIA SE-104, TOBIAS 

BARRETO/SE 

ESTÂNCIA DIE – RODOVIA 101 – ESTÂNCIA/SE 

NÚCLEOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS 

AQUIDABÃ RODOVIA SE-220, AQUIDABÃ/SE 

BARRA DOS COQUEIROS 
RODOVIA SE-100, BARRA DOS 

COQUEIROS/SE 

BOQUIM RODOVIA SE-160, BOQUIM/SE 

CAPELA RODOVIA SE-339, CAPELA/SE 

CARIRA 
RUA AURINO DE CARVALHO, 

CAPELA/SE 

CARMÓPOLIS 
AVENIDA PETROLEIROS, 

CARMÓPOLIS/SE 

FREI PAULO 
RUA ANDRÉ AVELINO 

NASCIMENTO, FREI PAULO/SE 

ITABAIANA RODOVIA BR-235, ITABAIANA/SE 

ITAPORANGA D’AJUDA RODOVIA BR-101, ITAPORANGA/SE 

ITABAIANINHA 
RODOVIA SE-290, 

ITABAIANINHA/SE 

LAGARTO 
RODOVIA LORIVAL BATISTA, 

LAGARTO/SE 

LARANJEIRAS RODOVIA BR-101, LARANJEIRAS/SE 

MARUIM RODOVIA SE-240, MARUIM/SE 

NEOPOLIS RODOVIA SE-235, NEOPOLIS/SE 
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NOSSA SENHORA DE APARECIDA 
RUA PEDRO JOSÉ DE CARVALHO, 

N.S. DE APARECIDA/SE 

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA RUA FREI PAULO, N.S. DA GLÓRIA 

RIACHUELO RUA SANTA MARIA, RIACHELO/SE 

RIBEIRÓPOLIS 
RUA WALTER FRANCO, 

RIBEIRÓPOLIS /SE 

SIMÃO DIAS 
RODOVIA LOURIVAL BATISTA, 

SIMÃO DIAS/SE 

SANTA ROSA DE LIMA 
RUA FILADELFO ALVES DE LIMA, 

SANTA ROSA DE LIMA/SE 

UMBAÚBA 
RODOVIA BR-101, 

UMBAÚBA/SE 

 

14. PROPOSTA DE PREÇO 

 

14.1  A proposta de preços deverá ser apresentada na forma definida no Termo, em 

moeda corrente nacional — real (R$ 1,00), expressa em algarismos e por extenso, 

prevalecendo este último, em caso de divergência; 

 

14.2   A LICITANTE deverá cotar os preços mensais de cada um dos postos de 

trabalho ora licitados contendo o valor mensal dos serviços, incluídos equipamentos 

e valor global para a execução do contrato durante sua vigência, conforme planilhas 

de formação de preços constantes do Anexo II; 

 

14.3  Nos preços cotados deverão estar inclusas as despesas legais incidentes, bem, 

ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos; 

 

14.4  Para fins de formulação da proposta, a empresa proponente deverá apresentar, 

juntamente com a proposta de preços, cópia autenticada do acordo, convenção ou 

dissídio coletivo de trabalho da categoria pertinente ao objeto do serviço; 

 

14.5 O preço proposto e levado em consideração para efeito de julgamento será de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração, seja para mais ou para menos; 
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14.6  As Licitantes deverão apresentar as planilhas para formação da proposta 

separadas por serviços e carga horária. 

 

15.  EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO: 

 

15.1 A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os 

seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 

15.1.1  PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

15.1.1.1  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

15.1.1.2  Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

15.1.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

15.1.1.4  Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 

participante sucursal, filial ou agência; 

15.1.1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores. 

15.1.1.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

15.1.1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 
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15.1.1.8 Neste pregão é vedada a participação de cooperativas, vez que pela 

natureza dos serviços a serem contratados e pelo modo como é usualmente 

executado no mercado em geral, há necessidade de relação de subordinação 

jurídica entre a licitante e a mão de obra a ser contratada, bem pessoalidade e 

habitualidade na relação de trabalho, conforme determina a Súmula 281 do 

TCU: “É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela 

natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado 

em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o 

contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.” 

 

15.1.2  PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

15.1.2.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante, expedida nos últimos 

30 dias que anteceder a abertura da licitação; 

15.1.2.2  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2018, que 

comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observado as seguintes regras: 

 

a. Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em 

Diário Oficial. 

 

b. Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro 

Diário, onde foram transcritos o balanço patrimonial e a demonstração do último 

exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados 

na Junta Comercial. 

 

c. Para as empresas constituídas há menos de um ano, será exigido apenas o 

Balanço de Abertura e  Demonstrações Contábeis, na forma da lei. 

 

15.1.2.3  A boa situação financeira da licitante será comprovada mediante a análise 
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das demonstrações financeiras referidas no "caput" do subitem 15.2.2, em função 

do índice de Liquidez Geral — ILG. 

 

15.1.2.4 A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultante da aplicação das fórmulas:  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG=      --------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Total 

SG=       -------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Circulante 

LC= -------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 

15.1.2.5 Somente serão consideradas habilitadas as empresas que obtiverem, nos 

índices acima, resultados maiores do que 1,00 (um). Dos índices constarão apenas 

duas casas decimais, desprezando-se as demais.  

 

15.1.2.6 Os índices acima deverão ser demonstrados (anexar memória de cálculo) 

pela licitante e assinado por profissional de contabilidade, constando o n.º de 

registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 

 

15.1.2.7  Comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da futura contratação, por meio da apresentação do 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis 

na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; 
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15.1.2.8  O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 

assinados por profissional de contabilidade, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade e ainda anexar o Certificado de Regularidade do 

Profissional de Contabilidade junto ao CRC e cópia da Carteira de Habilitação 

Profissional com Foto. 

 

15.1.3  PARA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

15.1.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

15.1.3.2  prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

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

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

15.1.3.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

15.1.3.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

15.1.3.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

15.1.3.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

15.1.3.7 certidão de regularidade de situação para com a Fazenda Estadual ou do 

Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 
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15.1.3.8 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Municipal  do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

15.1.3.9 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

 

15.1.4  PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

15.1.4.1  Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, declarando que a licitante já executou, por período não 

inferior a 3 (três) anos, serviços compatíveis em quantidade e características com o 

objeto  licitado,  assim considerados a gestão de mão de obra terceirizada, com 

número de postos de trabalho equivalente ao mínimo de 30 % (trinta por cento) do 

quantitavo a serem contratado, acompanhados do RCA – Registro de Comprovação 

de Apitidão emitidos pelo CRA- Conselho Regional de Administração.  

 

15.1.4.2  Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 

ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado 

para ser executado em prazo inferior, conforme disposto no 9.1.15 do Acordão 

TCU nº 1.214/2013 do Plenário. 

 

15.1.4.3  Para a comprovação do lapso temporal mencionado no item 15.1.4.1 (3 

anos), será admitido o somatório de atestados, desde que as contratações 

correspondam a períodos sucessivos, mas não concomitantes;  

 

15.1.4.3  Para a comprovação do quantitativo mencionado no item 15.1.4.1 será 

admitido o somatório de atestados, desde que contemplados no mesmo período 

mínimo de 3 (três) anos;  
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15.1.4.4 Certidão de Registro da Empresa, junto ao CRA – Conselho Regional de 

Administração e do Responsável Técnico junto ao CRA (Conselho Regional de 

Administração). As empresas sediadas em outro estado, deverão obrigatoriamente 

apresentar visto do CRA-SE. 

 

15.1.4.5 Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

a entrega das Propostas, Profissional de Nível Superior devidamente reconhecido 

pelo Conselho Regional de Administração – CRA, acompanhado do seu Acervo 

Técnico. Tal comprovação será feita mediante apresentação de: 

 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

b) Contrato firmado entre empresa e Responsável Técnico;  

c) Contrato social em se tratando de sócio da empresa. 

15.1.4.6  Declaração do profissional indicado como responsável técnico de que se 

obriga a acompanhar, na qualidade de responsável técnico, pessoalmente a 

execução do contrato. 

 

15.1.4.7 Declaração de que o licitante instalará escritório no Estado de Sergipe, a 

ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da vigência 

do contrato.  

 

15.1.4.8  Declaração expedida pela CODISE, informando que a Empresa não teve 

com esta companhia nenhum contrato rescindido unilateral ou judicialmente, que 

deverá ser emitida pelo Chefe da Assessoria Jurídica da CODISE no período 

compreendido entre os dias xx e o dia xx de xxxxxx de 2019 no horário das 07:00 

às 13:00, não sendo admitido a solicitação de emissão da declaração após esse 

prazo. 

 

15.1.4.9  Para obtenção desta declaração, a Empresa deverá requerer até 03 (três) 

dias úteis antes da data da Sessão de Abertura, sendo de caráter obrigatório, constar 
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no requerimento, o NOME, CPF e RG de todos os Sócios da Requerente. Será 

indeferida a Declaração antecipada, se detectado que quaisquer dos Sócios 

indicados fizeram parte de Empresa que teve Contrato rescindido junto a CODISE. 

 

15.1.4.10 A vistoria nos locais em que os serviços serão eventualmente prestados é 

obrigatória, devendo ser realizada até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder o Pregão, 

não sendo admitidas vistorias após esse prazo. As vistorias serão realizadas 

mediante agendamento prévio com a Sra. Márcia Moraes Menezes, 

DEPAG/CODISE, através do telefone (Oxx79) 99913-3185. O descumprimento 

dessa visita técnica, bem como a não apresentação da Declaração citada no item 

15.1.4.8, serão considerados motivos para inabilitação da licitante. 

 

15.1.4.11 Certidão/Declaração de Regularidade Sindical com os sindicatos: 

Patronal e Laboral da sede da licitante 

15.1.4.12. Comprovante de regularidade da Cláusula Décima Sexta – DO 

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR, que consta na Convenção Coletiva de Trabalho 

das entidades sindicais SINDECESE-SE e SEAC-SE. 

 

15.4.13  Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da 

imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor 

habilitado da Comissão Permanente de Licitações da CODISE, mediante 

conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente 

legíveis. 

 

15.4.14  A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará 

inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação 

da documentação exigida para a habilitação. 

 

15.1.4.15  Não serão admitidas cópias ilegíveis, que dificultem ou impossibilitem a 

análise pelo Pregoeiro dos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
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15.1.4.16 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos 

em substituição aos documentos exigidos no Termo de Referência, Edital e seus 

anexos. 

 

15.2. OUTROS DOCUMENTOS 

 

15.2.1 Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  

 

15.2.2 Declaração de inexistência de fato impeditivo; e  

 

15.5.3  Declaração de Proposta Independente (DPI) 

 

 

16. DOS CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO E  FISCALIZAÇÃO DO 

SERVIÇO  

 

16.1 Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, não 

restringindo a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo 

para isso: 

 

a. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de qualquer 

empregado da empresa contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que 

embaraçar ou dificultar sua fiscalização sobre ou cuja permanência na área, a seu 

exclusivo critério, julgar inconveniente; 
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b. Manter os registros, com o preenchimento mensal das Fichas de Inspeção de 

serviços de limpeza e conservação; 

 

c. Quando do pagamento, confrontar os dados das obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas com a folha de pagamento; 

 

d. Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as 

preestabelecidas; 

 

e. A fiscalização do contrato ficará a cargo do Departamento de Administração 

Geral – DEPAG/CODISE, na pessoa da Sra. Márcia Moraes Menezes, CPF nº  

276.453.125-72. 

 

 

17.  DO PAGAMENTO 

 

17.1 O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação 

dos serviços. 

 

17.2 O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta 

vencedora da licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da 

empresa, o documento deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à 

regularidade fiscal. 

 

17.3 É condição para o pagamento da nota fiscal/fatura, o fornecimento dos originais 

ou cópias autenticadas dos documentos relacionados abaixo os quais deverão ficar 

arquivados junto a Contratante. 

 

17.4 Mensalmente: 

 

a.  Recibos de pagamentos de salários, inclusive adicionais extraordinários, 
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noturno, horas extras, de insalubridade, periculosidade, conforme o caso; 

 

b.  Registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto); 

 

c. Guias de recolhimento de FGTS e Relação de Empregados; 

 

d.  Recibos de fornecimento de vale-transporte e vale refeição; 

Guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS 

 

17.5.  Trimestralmente: 

 

a. Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS; 

 

17.6. Semestralmente: 

 

a. Certidão Negativa de Débito – CND – emitida pelo INSS; 

b. Anualmente ou quando ocorrer o evento: 

c. Avisos e recibos de férias; 

d. Recibos de 13° salário; 

e. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS; 

f. Sentenças normativas, acordos e convenções coletivas; 

g. Ficha de registro de empregado; 

h. Contrato de trabalho; 

i. Aviso prévio; 

j. Pedido de demissão e termos de rescisão de contrato de trabalho; 

k. Autorização para descontos salariais; 

l. PPRA e PCMSO; 

m. Realização de exames admissionais, demissionais e periódicos; 
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18. OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

18.1 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 

Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos 

individuais adequados; 

 

18.2 Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 

empregados durante a execução dos serviços; 

 

18.3 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

18.4 Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 

na presente licitação, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, 

tributos, fiscais e comerciais; 

 

18.5 Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

 

18.6 Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a 

causar à Contratante ou à terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou 

culposa. Na execução do contrato, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

 

18.7 Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da 

legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, 

previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente contrato; 

 

18.8 Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus 
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empregados nas datas determinadas pela legislação em vigor; 

 

18.9 Manter o registro de seus empregados devidamente atualizados e efetuar o 

controle da jornada de trabalho no respectivo local de prestação dos serviços; 

 

18.10 Fornecer lista com número do documento de identidade de seus empregados 

alocados para prestação dos serviços objeto deste contrato, juntamente com cópia do 

contrato de trabalho de cada um dos empregados, bem como do respectivo registro 

do contrato de trabalho no livro de registros na CTPS; 

 

18.11 Apresentar, antes do início das atividades, relação do pessoal a ser alocado nos 

respectivos serviços, com dados pessoais de identificação rigorosamente atualizada, e 

mantê-los identificados com crachás para controle de sua permanência nas 

dependências do local da prestação dos serviços; 

 

18.12 Prestar os serviços discriminados, nos horários estabelecidos pela Contratante, 

utilizando-se da melhor técnica para sua execução; 

 

18.13 Destacar elementos para execução dos serviços de forma criteriosa para que 

estes não sofram qualquer solução de continuidade ou redução de qualidade e 

quantidade, e providenciar a substituição de qualquer empregado julgado 

inconveniente ou que se mostre inapto às tarefas inerentes à execução contratual; 

 

18.14 Fazer-se representar no local da prestação dos serviços por preposto aceito pela 

Administração com a atribuição de atualizar e manter sob sua guarda e 

responsabilidade os registros dos empregados, coordenando e fiscalizando a 

execução dos serviços e o cumprimento das normas disciplinares, de segurança e 

legislação pertinentes; 

 

18.15 Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de 

justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
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comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias à 

disciplina do Serviço Público; 

 

18.16 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, 

quanto à execução dos serviços contratados. 

 

 

19.  GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

19.1  Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da 

liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" 

no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente 

integralizada à assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por 

seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

 

19.1.1  A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na 

Tesouraria da Codise, até a data da assinatura do contrato. 

 

19.2  A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverão 

estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de 

Encerramento Definitivo do Contrato. 

 

19.3  Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será 

devolvida a ―Garantia de Execução‖, uma vez verificada a perfeita execução do 

objeto contratual. 

 

19.4  A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, 

credenciada pela Codise, em conta remunerada que poderá ser movimentada 

somente por ordem da Codise. 

 

19.5  A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível 
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de aplicação de multas e de rescisão, na forma que prevê a legislação. 

 

19.6  Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos 

ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá 

ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput 

desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados. 

 

19.7  Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, 

na forma do disposto na cláusula 21 – RESCISÃO, hipótese em que a garantia 

reverterá e será apropriada pela Codise. 

 

19.8 - A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) 

dias após o recebimento provisório do objeto contratado. 

 

19.9 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 

pagamento de: 

 

e. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

 

f. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

 

g. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

 

h. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 

pela contratada, quando couber. 

 

20. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

 

20.1  A empresa contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total 

ou parcialmente, parte alguma deste contrato. A fusão, cisão ou incorporação só 
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serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE e 

desde que não afetem a boa execução do CONTRATO. 

 

21.  RESCISÃO 

 

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisão do contrato: 

 

a. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 

b. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 

c. A lentidão no seu cumprimento, levando a Codise a presumir a não conclusão 

dos serviços nos prazos estipulados; 

 

d. O atraso injustificado no início do serviço; 

 

e. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Codise; 

 

f. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no 

contrato e autorizada pela Codise, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que 

afetem a boa execução deste; 

 

g. O não atendimento das determinações regulares do preposto da Codise, 

designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 

superiores; 

 

h. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro 

próprio; 

 

i. A decretação da falência ou a instauração de insolvência civil; 
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j. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

 

k. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que faça a Codise presumir prejuízo à execução da obra ou serviço; 

 

l. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, 

que caracterizem insolvência da contratada; 

 

m. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Codise por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra; e 

 

n. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

 

Aracaju/Se, 23 de outubro de 2019. 

 

Márcia Moraes de Meneses 

Chefe do DEPAG 
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ANEXO I- A – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO 

DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS  

 I MÃO-DE-OBRA: 
 

II Regime xxxx HORAS/SEMANAIS 

 ITEM REMUNERAÇÃO  VALOR  

1 Salário 
 

 

2 Insalubridade 
 

 

3 Outros (ESPECIFICAR)    

VALOR DA REMUNERAÇÃO  

II  ENCARGOS SOCIAIS : INCIDENTES SOBRE O VALOR  DA REMUNERAÇÃO  

ITEM GRUPO "A" %  VALOR  

1 INSS 20,00%  

2 SESI / SESC 1,50%  

3 SENAI / SENAC 1,00%  

4 INCRA 0,20%  

5 Salário educação 2,50%  

6 FGTS 8,00%  

7 Seguro acidente do trabalho / SAT / INSS 3,00%  

8 SEBRAE 0,60%  

TOTAL DO GRUPO "A" 36,80%  

ITEM GRUPO "B" % VALOR 

9 Férias  11,11%  

10 Auxílio Doença 1,39%  

11 Licença Paternidade 0,02%  

12 Faltas Legais 0,28%  

13 Acidente do Trabalho 0,33%  

14 Aviso Prévio Trabalhado 1,94%  

15 13º Salário 8,33%  

TOTAL DO GRUPO "B" 23,40%  

ITEM GRUPO "C" %  VALOR  

16 Aviso prévio indenizado 0,42%  

17 Indenização Adicional 0,08%  

18 Indenização Complementar 4,00%  

TOTAL DO GRUPO "C" 4,50%  

ITEM GRUPO "D" %  VALOR  

19 
Incidência dos encargos do Grupo "A" sobre os 

itens do Grupo "B" 
8,61%  

TOTAL DO GRUPO "D" 8,61%  

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS 73,31%   

VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Encargos Sociais)   
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III INSUMOS: 

ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  

1 Uniforme/EPI   

2 Vale transporte  

3 Alimentação  

4 Assistência Social Familiar   

5 Benefício Social Familiar   

6 Exames periódicos / admissional  

7 Materiais/Equipamentos  

TOTAL   

IV DEMAIS COMPONENTES: 

ITEM DESCRIÇÃO %  VALOR  

1 Despesas Indiretas   

2 Taxas de Administração     

3 Lucro   

TOTAL  

V  TRIBUTOS: 

ITEM DESCRIÇÃO %  VALOR  

1 ISS   

2 COFINS   

3 PIS   

TOTAL   

VI PREÇO HOMEM-MÊS     

 

*Deverá ser cotado o adicional de insalubridade em grau máximo para a categoria de 

Agente de Limpeza. 

**Deverá ser cotado o adicional noturno para a categoria de Agente de Portaria 

Noturno. 
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ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE 

SERGIPE- CODISE  

 

Senhora Pregoeira,  

 

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão 

Eletrônico n.º xx/2019, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO 

DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, EM REGIME CONTÍNUO, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS 

E DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DA CODISE – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE, e após tomar conhecimento de 

todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta: 

 

ITEM TIPO DE MÃO DE OBRA 
CARGA 

HORÁRIA 
UND QTD 

VALOR 

UNITÁRIO 

POR POSTO 

(R$) 

VALOR 

MENSAL 

POR 

POSTO (R$) 

VALOR 

ANNUAL 

POR 

POSTO (R$) 

01 AGENTE DE LIMPEZA 
 

44h 
POSTO 10    

02 AGENTE DE PORTARIA 
 

44h 
POSTO 15    

03 
AGENTE DE PORTARIA 

- NOTURNO 
 

44h 
POSTO 10    

04 RECEPCIONISTA 44h POSTO 3    

05 
MOTORISTA CARRO 

PEQUENO/PASSEIO 

 

40h 
POSTO 5    

06 
SUPERVISOR 

ADMINISTRATIVO 

 

44h 
POSTO 10    

07 

TÉCNICO EM 

MANUTENÇÃO NÍVEL 

II 

 
40h 

POSTO 2    

08 
ASSISTENTE DE 

PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS II 

 

40h 
POSTO 3    

09 

ASSISTENTE DE 

PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS III 

 

40h 
POSTO 3    

10 
SECRETÁRIA 

EXECUTIVA I 

 

40h 
POSTO 1    

11 
SECRETARIA 

EXECUTIVA II 

 

40h 
POSTO 1    

12 SECRETARIA  POSTO 1    
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EXECUTIVA III 40h 

  Valor Global Anual (por extenso)  

 

OBS.: A licitante deverá apresentar, ainda, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS para cada categoria dos profissionais que 

prestarão os serviços, conforme modelo detalhado constante do Anexo I-A do Termo de 

Referência, para fornecimento integral, conforme exigidos nesse Termo de Referência.  

 

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os benefícios 

e os custos diretos e indiretos que forem exigidos para prestação do fornecimento do 

objeto licitado, assim entendida, não só as despesas diretas, com a aquisição de 

materiais e pagamento da mão-de-obra, como também, as despesas indiretas, dentre 

elas: transporte de pessoal, alimentação, "know-how", "royalties", despesas financeiras, 

serviços de terceiros, aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, veículos e 

transportes; contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; 

impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o fornecimento, agência de 

despachantes, ou outras despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas;  

 

2 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão 

executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que 

conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.  

 

3– Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer 

despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela CODISE, seja qual 

for o motivo. 

 

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data 

de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico 

nº xx/2019. 

 

5 - Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que 

estudei, comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, às 
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suas condições, e que obtive da Pregoeira, satisfatoriamente, todas as informações e 

esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar.  

 

6 - Declaro que no preço global ofertado estão incluídos todos os benefícios e os custos 

diretos e indiretos que forem exigidos para prestação do objeto licitado, assim 

entendida, não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento da 

mão-de-obra, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte de pessoal, 

alimentação, "know-how", "royalties", despesas financeiras, serviços de terceiros, 

aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, veículos e transportes; contribuições 

devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos taxas e 

emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, agência de despachantes, ou 

outras despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas. 

 

7- Declaro estar ciente de que as provisões dos encargos trabalhistas pertinentes às 

férias, 1/3 constitucional, 13º salário, multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem 

como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional 

e 13º salário constantes da(s) planilha(s) de custo e formação de preços por mim 

apresentada, serão glosadas dos valores mensais das faturas e depositadas em conta-

depósito vinculada - bloqueada para movimentação, no banco público oficial, para 

movimentação e liberação futuras.  

 

8- Autorizo a Administração contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento 

direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores quando houver falha 

no cumprimento dessas obrigações por sua parte, até o momento da regularização, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, conforme subitem 1.2, alínea "d" do Anexo VII-B da IN 

nº 05/2017.  

 

9- Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente n° 

____________, Agência nº _______ , Banco ____________.  

 

10 - Declaro total conhecimento das condições presentes no ambiente onde os serviços 
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serão executados.  

 

11 - Declaro responsabilidade exclusive sobre a quitação dos encargos trabalhistas e 

sociais decorrentes desta Contratação;  

12 - Declaro que nossa empresa é/não é optante do SIMPLES NAC IONAL.  

 

13 - O procurador da empresa, cujo CNPJ é _________________, que assinará o 

Contrato, é o(a) Sr(a) _________________ , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 

(identidade), (CPF), (endereço), (telefones) e (e-mail).  

 

 

Local, ____ de __________ de ______ ___________________________________  

 

Nome da Empresa Nome do Representante Legal 
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ANEXO III – DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - 

CODISE ARACAJU – SERGIPE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019 – 

CODISE(COLIC) 

 

 

 

Prezados Senhores 

 

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa., nossa Proposta 

relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019 em epígrafe, assumindo inteira 

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 

preparação da mesma. 

 

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido 

PREGÃO ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à 

CODISE. 

 

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias, a contar desta data, de acordo com 

as disposições do Edital. 

 

Atenciosamente, 

Aracaju/SE, ____/____/2019 

 

Assinatura do Responsável da Licitante. 
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ANEXO IV – DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – 

CODISE 

Avenida Empresário José Carlos da Silva, 444, Distrito Industrial, Aracaju/SE. 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019 – CODISE (COLIC) 

 

Objeto: O REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

TERCEIRIZADA, EM REGIME CONTÍNUO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DOS NÚCLEOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS E DOS 

DISTRITOS INDUSTRIAIS DA CODISE – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE. 

Em atendimento à determinação do Edital, item 10.2, declaramos, sob as 

penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de 

nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de 

direito. 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura do representante legal da 

licitante 
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ANEXO V – DO EDITAL 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

TÉCNICA 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – 

CODISE 

 ARACAJU – SERGIPE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2019 – CODISE 

(COLIC) 

 

Prezados Senhores 

 

Pelo presente atestamos expressamente que a empresa abaixo qualificada, por 

meio de preposto devidamente credenciado pela mesma, visitou os locais onde 

serão prestados os referenciados serviços, e tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente 

na execução dos mesmos. 

 

Qualificação da Empresa: 

Nome: 

Endereço: 

Preposto: 

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

EMPRESA LICITANTE/PROPONENTE / CNPJ  

 

Atenciosamente,  

 

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

REPRESENTANTE DA CODISE 
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ANEXO VI– DO EDITAL  

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/2019 – CODISE (COLIC) 

 

 

A  .............................................................................................,inscrita no CNPJ nº 

................................, por intermédio de seu representante legal, o(a)Sr.(a.) 

......................................................................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº........................e inscrito no CPF nº ........................., DECLARA, 

para fins do disposto no subitem …...... do Edital, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de14/12/2006; 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

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

(data) 

 

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

(representante legal) 

OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO VII – DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0x/2019 – CODISE (COLIC) 

 

 

 

..............................................................................................(QU

ALIFICAR A EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob Nº.............................................., por 

intermédio de seu representante legal o Sr. ........................................................................, 

portador da Carteira de Identidade nº...................... e inscrito no CPF sob o 

nº....................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição  Federal/88, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

RESPONDER: 

 

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?  

SIM (  ) OU NÃO (  ). 

 

___________________ 

Responsável legal da empresa 
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ANEXO VIII –DO EDITAL 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº_____/2019 

 

PREGAO ELETRÔNICO N.XX/2019 

 

Processo Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Validade da Ata _____/_____/2019 

 

Aos (______)__________ dias do mês de _________ do ano de 2019, a COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE inscrita no CNPJ sob o n.º 

13.146.642/0001-45, situado na Av. Empresário José Carlos Silva, nº 4444, D.I.A., Aracaju/SE, 

neste ato representado por seu Presidente, OSE MATOS LIMA FILHO e Diretor Administrativo e 

Financeiro, GILDO DE SOUZA XAVIER NETO, doravante também designada 

CONTRATANTE, nos termos da Lei n.º 13.303/16 e da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 

Eletrônico n.º xx/2019, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para eventuais contratações 

elencadas na CLÁUSULA PRIMEIRA DESTA ATA, ofertado pelo FORNECEDOR 

REGISTRADO relacionado(s) a seguir, que após a efetivação da contratação passará a ser 

designado CONTRATADA, e, cuja proposta foi julgada vencedora do certame: 

 

Razão Social:___________________ 

CNPJ: ________________________ 

Endereço: ________________________ 

Telefone: ________________________ 

Fax: ________________________ 

E-mail: __________________ 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA TERCEIRIZADA, EM REGIME CONTÍNUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DOS NÚCLEOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS E DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DA 

CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE, a qual 
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deverá observar as especificações do Edital e do Termo de Referência no Anexo I do Pregão n.º 

xx/2019 e demais anexos, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e 

proposta de preço apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, conforme constam nos 

autos do processo nº xxxxx. 

 

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 

específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao 

detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação é de 12 (doze) meses, 

contados da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO 

DEPREÇOS 

 

O gerenciamento deste instrumento caberá à CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, através da COLIC – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Os preços registrados, a especificação da mão de obra e os quantitativos, encontram-se elencados na 

presente Ata em seu Anexo Único. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO 

 

O serviço será prestado, em conformidade com a solicitação da CODISE, através do Departamento 

de Administração Geral - DEPAG , no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura 

do respectivo Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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A empresa detentora do preço registrado poderá ser convidadas a firmar contratações de 

fornecimento de mão de obra, observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos, bem como 

na legislação pertinente. 

 

Parágrafo Primeiro – As contratações dos serviços registrados neste instrumento serão efetuadas 

através de Contrato ou instrumento equivalente, emitidas pela CODISE, contendo: n.º da ata, nome 

da empresa, objeto, especificação, obrigações da Contratada, endereço e data de início da execução 

do serviço;  

 

Parágrafo Segundo-  O Contrato será encaminhado ao fornecedor, que deverá assiná-lo e devolvê-

la à CODISE órgão solicitante no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do seu 

recebimento; 

 

Parágrafo Terceiro – Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar 

o Contrato poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/PRESTADORA DE 

SERVIÇO 

 

São obrigações da detentora do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos 

que integram  complementam o Edital relativo ao Pregão Eletrônico n.º xx/2019: 

 

I – Executar os serviços nos padrões estabelecidos pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, desde que formalizada a contratação, de acordo com o especificado nesta 

Ata, Edital, o Anexo I e demais anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se 

por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 

estabelecida; 

 

II – Após a contratação, comunicar antecipadamente o início dos trabalhos, não sendo aceito os 

serviços que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento nem 

quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e 

conclusão do objeto contratado; 
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III – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem 

como dar ciência à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata de 

Registro de Preços; 

 

IV – Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, no tocante a execução do serviço, conforme contrato, assim como ao 

cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 

 

V – Prover todos os meios necessários à garantia da plena execução do serviço, inclusive 

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato prestação 

de serviço; 

 

VI – A execução do serviço incumbe ao detentor do preço registrado não poderá alegar motivo de 

força maior para o atraso, má execução ou inexecução do contrato e não a eximirá das penalidades a 

que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

 

VII – Possibilitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe efetuar 

vistoria nas instalações do fornecedor, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto 

registrado; 

 

VIII – Comunicar imediatamente à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Sergipe qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para 

o recebimento de correspondência; 

 

IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

reguladoras e pertinentes; 
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X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela 

CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

XI – Indenizar terceiros e/ou a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 

prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 

observância as exigências das autoridades competentes e as disposições legais vigentes; 

 

XII – Substituir e/ou reparar os materiais, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias consecutivos, 

sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado as penalidades constantes no Edital; 

 

XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente 

identificados com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, no qual constará, 

no mínimo, sua razão social e o nome completo do empregado; 

 

XIV – Arcar com as despesas com a prestação do serviço, após a contratação; 

 

XV – Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, 

servindo como base de cálculo para as alterações os preços unitários constantes na proposta 

vencedora; 

 

XVI – Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 107, 

inciso IX, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, que será observado, 

quando dos pagamentos à detentora do preço registrado; 

 

XVII – Solicitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, em tempo 

hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a 

comprometer a execução do objeto contratual; 
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XX – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou na Nota 

de Empenho, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES DA PRESTADORA DO SERVIÇO 

 

São responsabilidades da Prestadora do Serviço Detentora do Preço Registrado: 

 

I – todo e qualquer dano que causar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Sergipe ou a terceiros, ainda que culposo, praticados por seus prepostos, empregados ou 

mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento 

da CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

II – qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 

questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que 

envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

 

III – por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade 

competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 

execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, que ficará, de pleno direito, autorizada a 

descontar, de qualquer pagamento devido à detentora do preço registrado, o valor correspondente; 

 

Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza a CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe a descontar o valor correspondente aos 

referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem 

devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, 

assegurada a prévia defesa; 

 



121  

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 13.146.642/0001-45 

www.codise.se.gov.br 

 (0xx79)3218-1000 
 

Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização da CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe não eximirá a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO 

das responsabilidades previstas nesta Ata. 

 

CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA CODISE – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE 

 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes 

obriga-se a: 

 

I – indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços; 

 

II – permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da prestação do serviço desde que 

observadas as normas de segurança; 

 

III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital; 

 

IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO 

 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe  efetuará o pagamento até o  

5º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços. 

 

Parágrafo Primeiro - É condição para o pagamento da nota fiscal/fatura, o fornecimento dos 

originais ou cópias autenticadas dos documentos relacionados abaixo os quais deverão ficar 

arquivados junto a Contratante. 

 

Parágrafo Segundo – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas 

serão devolvidas à prestadora do serviço, para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 
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Parágrafo Terceiro – Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 

documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF, Certidões Negativas de 

Débitos junto às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida 

ativa da União, e as contribuições previdenciárias e de terceiros), e do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da sede da Contratada; 

 

Parágrafo Quarta – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

 

Parágrafo Quinto – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

Parágrafo Sexto – Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima 

Primeira; 

 

Parágrafo Sétimo – No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 

mencionado no ―caput‖ desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final 

do adimplemento e a do efetivo pagamento; 

 

Parágrafo Oitavo– Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

 

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento. 

 

Parágrafo Primeiro – Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 

constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro; 
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Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, a 

CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe solicitará ao fornecedor, 

mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo à definição do 

parágrafo primeiro; 

 

Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a CODISE – Companhia 

de Desenvolvimento Econômico de Sergipe convocará as demais empresas com preços registrados 

para o lote, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitados as condições de 

fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em 

que poderão ocorrer as alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado; 

 

Parágrafo Quarto – Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 

forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 

NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, quando ocorrer 

qualquer das situações previstas no art. 35 do Decreto Estadual nº 25728 de 25/11/2008, conforme 

previsão legal também contida no art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos da CODISE e 

no art. 66 da Lei nº 13.303/2016.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 

São obrigações do Contratado: 

 

I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam 

devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do 

CONTRATADO; 
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II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 

tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas 

incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 

avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 

competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a 

Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

 

I – Advertência; 

 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 

consequente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

 

III – impedimento de licitar e de contratar com a CODISE e o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; 

 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e 

indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação. 

 

Parágrafo Primeiro – O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, 

retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 

monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do 

efetivo recolhimento. 



125  

Av. Empresário José Carlos Silva, Nº 4444, Distrito Industrial de Aracaju, Aracaju/SE, CEP 49030-640 CNPJ 13.146.642/0001-45 

www.codise.se.gov.br 

 (0xx79)3218-1000 
 

 

Parágrafo Segundo – A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a 

partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. 

 

Parágrafo Terceiro – Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas 

perdas e danos decorrentes para a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Sergipe; 

 

Parágrafo Quarto – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias 

corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta 

Companhia, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à imposição das sanções 

elencadas nos incisos I a IV desta cláusula. 

 

Parágrafo Quinto – A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá 

ensejar sua rescisão, nos termos do artigo 114 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 

consignados no orçamento do Estado de Sergipe para os exercícios alcançados pelo prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da unidade orçamentária contratante, cujos 

programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão no respectivo Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços; 
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II – Integram esta Ata o Edital de Pregão n° 01/2019 e seus anexos e as propostas das empresas 

classificadas para cada grupo, por LOTE; 

 

III – É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem 

prévia e expressa autorização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Sergipe; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 

Comarca de Aracaju/SE. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais. 

 

 

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXXX de 2019. 

 

 

 

JOSÉ MATOS LIMA FILHO 

Diretor Presidente – CODISE 

 

 

GILDO DE SOUZA XAVIER NETO 
Diretor Administrativo e Financeiro CODISE 

CONTRATANTE 

 

 

____________________ 

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR REGISTRADO 

Representante legal: 
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ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2019, REFERENTE AO 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019. 

 

Item Especificação Unidade Qtde Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Serviço de Locação de Mão de Obra   

1 AGENTE DE LIMPEZA – 44 horas semanais Posto 10   

2 AGENTE DE PORTARIA – 44 horas semanais Posto 15   

3 
AGENTE DE PORTARIA – NOTURNO- 44 horas 

semanais 
Posto 10   

4 RECEPCIONISTA – 44 horas semanais Posto 3   

5 
MOTORISTA CARRO PEQUENO/PASSEIO – 40 

horas semanais 
Posto 5   

6 
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO – 44 horas 

semanais 
Posto 10   

7 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO NÍVEL II – 40 horas 

semanais 
Posto 2   

8 
ASSISTENTE DE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS II – 40 horas semanais 
Posto 3   

9 
ASSISTENTE DE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS III- 40 horas semanais 
Posto 3   

10 SECRETÁRIA EXECUTIVA I – 40 horas semanais Posto 1   

11 SECRETÁRIA EXECUTIVA II – 40 horas semanais Posto 1   

12 SECRETÁRIA EXECUTIVA III – 40 horas semanais Posto 1   

VALOR TOTAL:  
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ANEXO IX – DO EDITAL 

MINUTA DO CONTRATO Nº_____/2019 

 

 

Contrato de Prestação de Serviços que entre 

si fazem a COMPANHIA 

DEDESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE 

e a empresa _____________________ na 

forma abaixo: 

 

 

1. DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 

 

Pelo presente instrumento particular a COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, pessoa jurídica de direito privado organizada sob a 

forma de Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPF/MF sob o nº 13.146.642/0001-45, 

com sede à Avenida Empresário José Carlos Silva, nº 4444, D.I.A., Aracaju/SE, doravante 

denominada CONTRATANTE, representada neste ato por seu Diretor Presidente JOSÉ 

MATOS LIMA FILHO, e seu Diretor Administrativo e Financeiro, GILDO DE SOUZA 

XAVIER NETO, e a firma ….................….................................................................. com sede 

na Rua ........................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

................................., doravante denominada CONTRATADA, por seu Representante Legal o 

Sr. …..................................................................................., inscrito no CNPF sob o nº 

.......................... resolvem celebrar o presente CONTRATO que se regerá pelas seguintes 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 

 

2. DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 

relacionamento contratual com vistas à prestação dos serviços definidos e especificados na 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade de 

Pregão Eletrônico, nos termos e condições do Edital nº 0XX/2019, cujo resultado foi 

homologado em ................ pelo Presidente, submetendo-se as partes às disposições constantes 
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da Lei nº 10.520/2002 e sua legislação suplementar, à Lei nº 13.303/16 e ao  Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da CODISE, às cláusulas e condições aqui estabelecidas pela 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1 - Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de LOCAÇÃO DE 

MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, EM REGIME CONTÍNUO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DOS NÚCLEOS INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS E DOS DISTRITOS 

INDUSTRIAIS DA CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 

SERGIPE. 

 

CLÁUSULA II – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

2.1 - Quando da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão 

Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 

comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal, abrangendo as Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros (INSS); o CRF (FGTS), e, a Certidão Negativa de Tributos 

Municipais (ISSQN), dentro do prazo de validade, sob pena de decair o seu direito à contratação. 

 

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA, além das prevista neste instrumento, as que constam no Edital 

relativo ao Pregão Eletrônico n.º xx/2019, Anexo I Termo de Referência e demais anexos: 

 

I – Executar os serviços nos padrões estabelecidos pela CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, de acordo com o especificado na Ata de Registro de Preços, no Edital, no 

Termo de Referência e demais anexos, que agora integram este instrumento para todos os fins, 

responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula 

ou condição estabelecida; 
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II – Comunicar antecipadamente a data e horário da  execução dos serviços, não sendo aceito o 

serviço, que estiver em desacordo com as especificações, o contratado terá prazo de 48 horas para 

entregar os serviços em acordo com as especificações constantes no edital e Anexo I, sem direito a 

quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e 

conclusão do objeto contratado; 

 

III – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem 

como dar ciência à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do 

presente instrumento; 

 

IV – Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe, no tocante a execução do serviço, conforme contrato, assim como ao 

cumprimento das obrigações previstas neste instrumento; 

 

V – Prover todos os meios necessários à garantia da plena prestação do serviço, inclusive 

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de 

fornecimento; 

 

VI – A falta do material, bem como da prestação do serviço, cujo fornecimento e execução incumbe 

a CONTRATADA não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução 

ou inexecução do contrato de fornecimento e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo 

não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

 

VII – Possibilitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe efetuar 

vistoria nas instalações do fornecedor, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto 

contratado; 

 

VIII – Comunicar imediatamente à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Sergipe qualquer alteração ocorrida no contrato social, endereço, conta bancária e outros julgados 

necessários para o recebimento de correspondência; 
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IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

reguladoras e pertinentes; 

 

X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pela 

CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

XI – Indenizar terceiros e/ou a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 

prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 

observância as exigências das autoridades competentes e as disposições legais vigentes; 

 

XII – Substituir e/ou reparar os serviços, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias consecutivos, 

sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado as penalidades constantes no Edital; 

 

XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, devidamente 

identificados com crachá subscrito pela contratada, no qual constará, no mínimo, sua razão social e 

o nome completo do empregado; 

 

XIV – Arcar com as despesas para a execução do serviço, após a contratação; 

 

XV – Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, 

servindo como base de cálculo para as alterações os preços unitários constantes na proposta 

vencedora; 

 

XVI – Manter, durante toda vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste; 
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XVII – Solicitar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, em tempo 

hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a 

comprometer a execução do objeto contratual; 

 

XX – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou na Nota 

de Empenho, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por escrito da CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. 

 

CLÁUSULA IV – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

São responsabilidades da contratada, detentora do Preço Registrado, além das previstas no edital do 

PE nº xxx/2019, Anexo I – Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços nº : 

 

I – todo e qualquer dano que causar à CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Sergipe ou a terceiros, ainda que culposo, praticados por seus prepostos, empregados ou 

mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento 

da CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe; 

 

II – qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da execução do serviço em 

questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos que 

envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

III – por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade 

competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 

execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CODISE – 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, que ficará, de pleno direito, autorizada a 

descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente; 

 

Parágrafo Primeiro – A contratada autoriza a CODISE – Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos 

diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou da garantia 

contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa; 
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Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização da CODISE – Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe não eximirá a contratadadas responsabilidades previstas 

neste instrumento. 

 

CLÁUSULA V – OBRIGAÇÕES DA CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE 

 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes 

obriga-se a, além das dispostas no Edital do PE nº xxx/2019, Termo de Referência Anexo I e Ata de 

Registro de Preços nº xxx/2019: 

 

I – indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços; 

 

II – permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da prestação dos serviços desde que 

observadas as normas de segurança; 

 

III – efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e no Edital, Ata e 

anexos; 

 

IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto. 

 

CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 

 

A CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe ou órgãos participantes 

efetuarão o pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, 

O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, 

acompanhada das correspondentes Notas Fiscais, com o respectivo ateste da unidade responsável 

pela fiscalização do serviço. 
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Parágrafo Primeiro – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas 

serão devolvidas à contratante, para as necessárias correções, com as informações que motivaram 

sua rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua reapresentação; 

 

Parágrafo Segundo – Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 

documento de cobrança, prova de regularidade perante o FGTS – CRF, Certidões Negativas de 

Débitos junto às Fazendas Federal (abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida 

ativa da União, e as contribuições previdenciárias e de terceiros), e do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da sede da Contratada; 

 

Parágrafo Terceiro – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência 

de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

 

Parágrafo Quarto – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

Parágrafo Quinto – Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula Décima; 

 

Parágrafo Sexto – No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 

mencionado no ―caput‖ desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a data final 

do adimplemento e a do efetivo pagamento; 

 

Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

CLÁUSULA VII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento 

do Estado de Sergipe para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços, a CODISE, cujo programa de trabalho e elemento de despesa específicos são: 
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UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL-

PROGRAMÁTRICA 

PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO ELEMENTO 

DEDESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

     

     

 

CLÁUSULA VIII – DO PREÇO 

 

A CODISE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços de mãos de obra, o valor R$                  

xxxxxx (xxxxx), relativo à contratação dos quantitativos e valores descriminados na tabela de 

preços adiante indicados:  

 

Item Especificação Unidade Qtd. 

contratada 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Serviço de Locação de Mão de Obra   

1 AGENTE DE LIMPEZA – 44 horas semanais Posto    

2 AGENTE DE PORTARIA – 44 horas semanais Posto    

3 
AGENTE DE PORTARIA – NOTURNO- 44 horas 

semanais 
Posto    

4 RECEPCIONISTA – 44 horas semanais Posto    

5 
MOTORISTA CARRO PEQUENO/PASSEIO – 40 

horas semanais 
Posto    

6 
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO – 44 horas 

semanais 
Posto    

7 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO NÍVEL II – 40 horas 

semanais 
Posto    

8 
ASSISTENTE DE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS II – 40 horas semanais 
Posto    

9 
ASSISTENTE DE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS III- 40 horas semanais 
Posto    

10 SECRETÁRIA EXECUTIVA I – 40 horas semanais Posto    
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11 SECRETÁRIA EXECUTIVA II – 40 horas semanais Posto    

12 SECRETÁRIA EXECUTIVA III – 40 horas semanais Posto    

VALOR TOTAL:  

 

 

CLÁUSULA IX – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Os serviços objetos deste Contrato serão O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês 

subsequente à prestação dos serviços, de acordo com a demanda, mediante apresentação à de 

Faturas/Nota fiscal, com o mesmo CNPJ constante do Contrato, acompanhadas da documentação 

exigida para quitação, que após conferidas, serão encaminhadas para processamento e posterior 

pagamento. 

 

Parágrafo Primeiro - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela 

Fiscalização da CODISE. 

 

Parágrafo Segundo - Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução 

do mesmo à CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a 

contagem de novos prazos para pagamento. 

 

CLÁUSULA X - DO REAJUSTE E  REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

 

Parágrafo Primeiro- É admitida a repactuação do Contrato, desde que verificado o seguinte: 

 

I- Tempestividade do requerimento de repactuação apresentado pela CONTRATADA, na 

forma da lei;  

II-  Requerimento devidamente instruído com a demonstração analítica da alteração dos 

custos da mão de obra, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de 

preços, informando o novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o 

pedido, conforme for a variação de custos objeto da repactuação;  

III-  Fiel observância aos demais termos da legislação correlata; 

IV-  A repactuação poderá ser feita mediante Apostilamento. 
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Parágrafo Segundo - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 

legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser comprovado 

com a cópia do documento legal que lhe deu ensejo. 

 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de 

custos alegada pela CONTRATADA. 

 

Parágrafo Quarto - O contrato poderá ser reajustado, em relação aos custos dos insumos e 

materiais, nos termos do art. 81, VI da lei nº 13.303/16, bem como para manter o equilíbrio 

econômico financeiro de acordo com o art. 81, § 6º da Lei 13.303/2016 e art. 113, inciso VI do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, a ser efetivado por meio de Termo 

Aditivo, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data da apresentação 

da proposta da contratada, utilizando com o índice o IPC-A, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo.  

 

Parágrafo Quinto - As repactuações e os reajustes a que a contratada fizer jus deverão ser 

solicitadas até a data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de preclusão do direito, 

conforme Acórdão nº 1.828/2008 – TCU/Plenário e IN SLTI/MPOG n.° 02/2008. 

 

Parágrafo Sexto- Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a 

Administração poderá repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições 

mais vantajosas. 

 

Parágrafo Sétimo - A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá 

ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da 

consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 

 

CLÁUSULA XI – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 

São obrigações do Contratado: 
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I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam 

devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do 

CONTRATADO; 

 

II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 

tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas 

incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 

avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 

competente. 

 

CLÁUSULA XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a 

Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

 

I – Advertência; 

 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de serviços não 

cumprido; 

 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 

consequente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

 

III – impedimento de licitar e de contratar com a CODISE e o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; 
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IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e 

indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação. 

 

Parágrafo Primeiro – O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, 

retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 

monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do 

efetivo recolhimento. 

 

Parágrafo Segundo – A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a 

partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. 

 

Parágrafo Terceiro – Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas 

perdas e danos decorrentes para a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Sergipe; 

 

Parágrafo Quarto – Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) dias 

corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta 

Companhia, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à imposição das sanções 

elencadas nos incisos I a IV desta cláusula. 

 

Parágrafo Quinto – A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá 

ensejar sua rescisão, nos termos dos artigos 114 do Regulamento de Licitações e Contratos da 

CODISE e art. 83 da Lei 13.303/2016. 

 

CLÁUSULA XIII – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

 A empresa contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte 

alguma deste contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento 

prévio e por escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do 

CONTRATO. 
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 CLÁUSULA XIV – DO PRAZO 

 

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato vigorará por xxx (xxx) xxx contados a partir da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, limitada a sua vigência ao 

prazo máximo de 05 (cinco) anos consecutivos. 

 

Parágrafo Segundo -  A Contratada será convocada para a assinatura do Contrato devendo fazê-

lo em 05 (cinco) dias, sob pena de decair o seu direito à contratação, além de sujeitá-la as 

penalidades previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2019, originante deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA XV – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

Parágrafo Primeiro - A Contratada deverá recolher junto à Gerência Financeira desta 

Companhia/GFIN- 5.0.11.00, garantia no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos 

serviços, no ato da liberação da 1ª (primeira) fatura. 

 

Parágrafo Segundo- O recolhimento da garantia deverá ser feito nos termos do item parágrafo 

primeiro, em Moeda Corrente do País, Título da Dívida Pública, Seguro-garantia ou Carta de 

Fiança Bancária, tudo na forma do artigo 70 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 111 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da CODISE, atualizada e revisada e nas respectivas legislações 

pertinentes. 

 

Parágrafo Terceiro - Caso não seja depositada a caução na modalidade indicada pela Contratada, 

no ato de assinatura do Contrato, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE descontará desta o valor correspondente, que será 

atualizado monetariamente. 

 

Parágrafo Quarto - A garantia na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária deverá ser 

apresentada com validade de 03 meses após o término da vigência contratual. 

 

Parágrafo Quinto - Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação, durante a execução 

contratual, do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a Contratada ficará 
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obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originalmente aprovados 

pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE. 

 

Parágrafo Sexto - A garantia prestada pela Contratada, será liberada pelo DAF, após o 

encerramento do contrato. 

 

Parágrafo Sétimo-  Caso a Garantia prestada pela Contratada seja em moeda corrente, a mesma 

será depositada em caderneta de poupança vinculada ao contrato, a fim de se manter sua 

atualização financeira. 

 

Parágrafo Oitavo- A Garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela 

não conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, 

independentemente de outras cominações legais, quando for ocaso. 

 

Parágrafo Nono- A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será 

devolvida a Contratada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, incluindo 

a dos encargos sociais e trabalhistas. 

  

Parágrafo Décimo - No caso das rescisões a devolução da Garantia deverá ser efetuada no estrito 

cumprimento do artigo 114 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE. 

 

CLÁUSULA XVI – DOS CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR 

 

Parágrafo Único - Os casos fortuitos e de força maior, conforme disposto no Artigo nº 393 e seu 

Parágrafo Único, do Código Civil, eximem as partes de responsabilidade pelo não cumprimento 

das obrigações assumidas no presente Contrato. 

 

CLÁUSULA XVII – DAS DESPESAS DE CONTRATO 

 

Parágrafo Único -  Todas as despesas para elaboração, validade e eficácia jurídica do Contrato, 

correrão por conta exclusiva da CODISE. 

 

CLÁUSULA XIII – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

Parágrafo Primeiro - Fica designado a Chefe da DEPAG – Márcia Moraes Menezes, Gerente do 
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Departamento de Administração Geral, devidamente credenciado, a quem competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução e de que tudo dará ciência ao credenciante.  

 

Parágrafo Segundo-  A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da 

execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para 

garantir a qualidade desejada.  

 

Parágrafo Teceiro -  A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

 

XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Parágrafo Primeiro - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, e comerciais resultantes da execução do Contrato; 

 

Parágrafo Segundo - A Contratada deverá cumprir, além do estabelecido pelo Ministério do 

Trabalho e pela Consolidação das Leis do Trabalho, as regulamentações e instruções estabelecidas 

por esta Companhia; 

 

Parágrafo Terceiro- Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício 

com a CODISE, e nenhuma subordinação aos gestores CODISE. 

 

Parágrafo Quarto - A Contratada se obriga a manter durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

Parágrafo Quinto- A Contratada obriga-se a executar os serviços em estrita obediência às 

especificações descritas nas INSTRUÇÕES do Pregão Eletrônico nº xxx/2019, Anexo I (Termo 

de Referência), independentemente de sua transcrição no bojo deste Contrato; 
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Parágrafo Sexto-  A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do Contrato. A supressão acima dos limites ora estabelecidos, somente 

poderá ser efetivada mediante acordo entre os Contratantes; 

 

Parágrafo Sétimo-  A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos 

nesta Cláusula, no que lhe couber, não transfere à CODISE a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA XX – DA RESCISÃO 

 

Parágrafo Único: O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo: 

 

I-  Por inadimplemento das Cláusulas contratuais; 

  

II-  Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso-prévio de 

48 (quarenta e oito) horas, com prova de recebimento; 

 

III-  Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução do contrato; 

 

IV-  Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigo 114 do Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da CODISE; 

 

CLÁUSULA XXI – ELEMENTOS INTEGRANTES 

  

Parágrafo único - Integram este Contrato: 

 

 I-  Edital do Pregão Eletrônico nº xx/2019; 

 II- Termo de Referência Anexo I do Edital; 

 III- Proposta da Contratada de......................................... 2019; 

 IV- Parecer Jurídico nº          ; 
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V– Homologação do Presidente de ..................................... 2019. 

 

CLÁUSULA XXII – FORO 

 

Parágrafo Único - Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, para 

dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais 

especial que o seja. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) 

vias de igual teor e para um só fim legal. 

 

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXXX de 2019. 

 

 

JOSÉ MATOS LIMA FILHO 

Diretor Presidente – CODISE 

 

 

GILDO DE SOUZA XAVIER NETO 

Diretor Administrativo e Financeiro CODISE 

 

 

RAZÃO SOCIAL DACONTRATADA 

Representante legal 

 


