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PROCESSO: Nº 017/2019 

EDITAL RETIFICADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 A Câmara Municipal de Triunfo torna público que, no local, dia e horário abaixo 

especificado, estará recebendo os envelopes relativos a Habilitação e Propostas da 

Tomada de preços n° 004/2019, Tipo Menor Preço Global, em sessão pública, tudo regido 

pela Lei 8.666/93, e suas alterações, e lei complementar nº 123/2006, com a finalidade de 

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigia nas 

dependências internas (prédio) e externas (pátio) da Câmara Municipal de Vereadores, por 

um período de doze meses, conforme Termo de Referência em anexo, e as condições a 

seguir.  

 

01 - LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ABERTURA:  

 

LOCAL: RUA PROFESSOR COELHO DE SOUZA, 210 – CENTRO, TRIUNFO (RS) – 

CEP: 95840-000  

DATA: 03/10/2019 

HORÁRIO: 14:00 HS 

 

02 - OBJETO: 

 

 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de Vigia nas dependências internas (prédio) e externas (pátio), da 

Câmara Municipal de Vereadores por um período de doze meses, nos termos da Lei nº 

8.666/93, conforme as especificações constantes no termo de referência (Anexo I), e as 

condições a seguir, tudo conforme este edital e seus anexos, que fazem parte deste 

certame. 
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03 - DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:  

 

3.1 Poderão participar do presente certame empresas cujo ramo de atividade se relacione 

com o presente objeto e que atendam às normas do edital.  

 

3.2 Poderão participar da presente licitação os interessados que tenham feito 

cadastramento prévio junto à Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores 

de Triunfo/RS, obtendo o competente Certificado de Registro Cadastral (CRC), até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do parágrafo 2º do 

artigo 22 da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação da habilitação jurídica, qualificação 

técnica, regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme estabelecido no art. 27 da Lei nº 8.666/93 e itens 4.4 a 

4.4.2 do Edital, e, ainda, que atendam aos demais requisitos de habilitação exigidos no 

Edital, sob pena de inabilitação.   

 

3.2.1. No prazo estipulado anteriormente, para fins de habilitação prévia, será aceita a 

Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedida pela Secretaria Municipal de Licitações, 

Compras e Contratos do Município de Triunfo, desde que no prazo de sua validade. 

 

3.2.2. O atendimento ao disposto nos itens acima estabelecidos não isenta a licitante de 

comprovar o atendimento aos requisitos de qualificação estabelecidos nos itens 4.4 a 4.4.2 

do Edital, através da apresentação dos competentes documentos habilitatórios no 

Envelope nº 1.   

 

3.3 É vedada a participação nesta licitação de:  

 

a) empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores ou em dissolução;  

b) pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea, por qualquer órgão da Administração 

direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;  
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c) pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, responsáveis técnicos ou legais, figure quem 

seja ocupante de cargo ou emprego na Administração Pública da Câmara Municipal de 

Vereadores ou do Executivo do Município de Triunfo; 

 d) conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais 

entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante;  

e) de mais de um representante de cada empresa, durante o certame, bem como a 

representação de qualquer pessoa física ou jurídica, de mais de uma empresa licitante;  

e) empresas estrangeiras que não funcionem no País.  

f) cooperativas, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.690/2012, na medida em que o objeto 

licitado, pela sua natureza, exige mão de obra subordinada. 

 

3.4 A qualquer tempo, antes da data limite para apresentação das propostas, poderá a 

COMISSÃO, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a 

divulgação de novo AVISO, na imprensa escrita, com restituição de todos os prazos 

exigidos por Lei, exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a 

formulação das propostas.  

 

3.5 Não serão permitidos consórcios para a execução do objeto deste Edital.  

 

3.6 Uma vez terminada a fase de credenciamento, não será permitida a participação de 

licitantes retardatários, salvo se os presentes concordarem, expressamente e em 

unanimidade, devendo essa circunstância ser consignada na Ata da Sessão. 

 

3.7 Para fins de credenciamento do Representante da Licitante às sessões licitatórias, o 

mesmo deverá apresentar uma procuração de representante, outorgada pela empresa que 

está representando, com firma reconhecida em Cartório de Notas, dando poderes para 

acompanhar a Sessão de Abertura da Documentação da Habilitação e Proposta Comercial, 

bem como assinar as Atas e demais documentos dela decorrentes a que se referir a 

Licitação, exceto quando for sócio administrador ou proprietário individual da Empresa 

licitante, devendo, neste caso, comprovar tal situação, através da apresentação do contrato 

social, ou ato constitutivo da empresa e documento de identidade. 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO 
 

4 
_________________________________________________________________________________________ 
Rua Prof. Coelho de Souza, 210 – Fone/Fax: (51)3654-1044 – CNPJ:91.900.886.0001-85 – CEP:95840-000 – Triunfo/RS 

 

3.8. DA VISITA TÉCNICA:  

 

A Licitante deverá realizar Visita Técnica no local até 03 (três) dias antes da abertura 

do certame para tomar conhecimento das condições para executar o serviço, mediante 

agendamento (Modelo ANEXO VII). À licitante vencedora não caberá qualquer alegação de 

desconhecimento do ambiente computacional e das rotinas operacionais desta Câmara.  

 

04 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

 

4.1 As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local 

mencionado no preâmbulo, ASSINADAS E CARIMBADAS em todas as folhas pelos 

proponentes ou seus procuradores constituídos, sem emendas ou rasuras, em 02 

envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo, na sua parte externa frontal, a seguinte 

inscrição: 

 

À  

CÂMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO 

LICITAÇÃO – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019  

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  

 

À  

CÂMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO 

LICITAÇÃO – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019  

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  
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4.2 Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 

envelopes referentes a este EDITAL serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento 

da Câmara de Vereadores de Triunfo que se seguir, caso outra data não venha a ser 

agendada.  

 

4.3 A abertura do envelope Nº. 02 -―PROPOSTA DE PREÇOS‖, dar-se-á no mesmo dia e 

local, ficando condicionada à habilitação e/ou a desistência expressa de interposição de 

recursos de todos os participantes, conforme determina o inciso III, do artigo 43, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas atualizações;  

 

4.4 O envelope nº 01 deverá conter:  

 

Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com poderes 

para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação;  

I - Documentação Referente à Habilitação Jurídica  

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

4.4.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da última alteração contratual ou estatutária ou, ainda, da versão consolidada, com vistas à 

comprovação das referidas alterações.  

 

4.4.2 Os documentos deverão estar acompanhado de cópia da cédula de identidade do(s) 

representante(s) legal(is) da pessoa jurídica.  
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II - Documentação Referente à Regularidade Fiscal e Trabalhista  

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Trabalhista e Municipal, 

do domicílio ou sede do licitante, na forma do Artigo 29 inciso III da Lei nº 8.666/93. A 

exigência de que trata esta alínea, assim se resume:  

a.1) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal;  

a.2) Certidão Negativa de Dívida Ativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da 

Fazenda do Estado Rio Grande do Sul;  

a.3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho.  

a.4) Certidão Negativa de Dívida Ativa de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura 

Municipal;  

a.5) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) 

a.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT, dentro de prazo de validade; 

b) Cartão do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;  

c) A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será comprovada mediante 

apresentação da seguinte documentação:  

c.1) Optante pelo Simples Nacional - Comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido 

através do site da Secretaria da receita Federal, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional 

c.2) Não optante pelo Simples Nacional - Declaração de Enquadramento como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fornecido por contador, conforme no 

ANEXO VI;  

III - Documentação Referente à Capacidade Técnica:  

a) Comprovação de que a empresa possui experiência na execução de serviços similares 

ao objeto licitado, através de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido 

por órgão público, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, que 

demonstre aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

b) Apresentação do Atestado de Vistoria Técnica previsto no item 3.8 do Edital, 

demonstrando que a Licitante tomou conhecimento das condições para executar o serviço. 
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c) Declaração de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 e ao inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 

20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 

qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos 

(ANEXO V). 

d) Apresentação do Alvará de funcionamento fornecido pelo Grupamento de Supervisão de 

Vigilância e Guardas - GSVG, da Brigada Militar, dentro do prazo de validade.  

e) Declaração de não ter sido declarada inidônea para licitar ou contratar, nos termos do 

Inc. IV do Art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações, nem estar impedida de licitar em qualquer 

esfera da Administração Pública. (Modelo ANEXO VIII) 

f) Certificado de Registro Cadastral (CRC), em vigor, expedido pela Comissão de 

Licitações da Câmara Municipal de Vereadores de Triunfo ou pela Secretaria Municipal de 

Licitações, Compras e Contratos do Município de Triunfo, conforme itens 3.2 e .3.2.1 do 

Edital. 

IV - Documentos Relativos à Qualificação Econômico financeira:  

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo(s) distribuidor (es) da Justiça 

da sede da licitante.  

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei (contendo as assinaturas do sócio, do contador 

responsável, com os respectivos termos de abertura e encerramento, registrado na Junta 

Comercial ou Cartório de Registro), que comprovem a boa situação financeira da licitante;  

c) Com dados extraídos do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício social, deverão ser obtidos os seguintes índices econômicos financeiros, os quais 

deverão ser comprovados mediante apresentação de laudo técnico assinado por 

profissional habilitado:  
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LC = AC/PC............................................igual ou superior a 1,0 (um).  

LG = (AC + RLP) / (PC + PNC) ….........igual ou superior a 1,0 (um).  

GE = (PC + PNC) / AT............................igual ou menos que 1,00 (um)  

Onde:  

LC = Liquidez Corrente RLP = Realizável a Longo Prazo.  

AC = Ativo Circulante PNC = Passível Não Circulante.  

PC = Passivo Circulante SG = Solvência Geral.  

LG = Liquidez Geral AT = Ativo Total  

GE – Grau de Endividamento.  

 

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.  

Para fins de participação na presente licitação, as empresas interessadas deverão 

apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação 

econômico-financeira, na Unidade de Licitações desta Câmara, até data e horário 

estabelecidos neste Edital para recebimento dos envelopes.  

 

4.4.3 O envelope nº 02 – da Proposta Financeira:  

 

Na apresentação da proposta financeira, o proponente observará:  

a) A proposta deverá ser apresentada conforme Planilhas de Custos e Formação de 

Preços - Anexo IX, devendo ser entregue digitada ou datilografada, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas (sob pena de desclassificação da proposta), datada e assinada por 

representante legal da empresa.  

b) Após a abertura das propostas impressas em papel, a licitante deverá apresenta-la 

também por meio eletrônico, preenchida, desbloqueada, em formato Microsoft Office Excel 

2007 ou Superior, no endereço de email: licitacoes@camaratriunfo.rs.gov; pen-drive ou cd. 

c) A proposta acima deverá ser formulada contendo preço mensal, expresso em reais, 

levando-se em consideração que a prestação dos serviços de Vigia será por um período de 

12 (doze) meses, 7(sete) dias da semana e 24 horas por dia, conforme as especificações 

constantes no Termo de Referência (Anexo VI), e deve estar incluso todos os impostos e 
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encargos sociais decorrentes do fornecimento dos serviços referentes à execução do 

objeto contratado. 

d) A proposta mensal multiplicada por doze meses representará o valor global. 

e) A licitante deverá apresentar planilhas de custos e formação de preços com 

detalhamento de todos os elementos que a compõem para execução do objeto, conforme 

modelo referente ao anexo IX, deste Edital. (Quando solicitado, a Administração da 

Câmara de Vereadores fornecerá modelo das planilhas para preenchimento, em formato 

digital na especificação: Microsoft Office Excel 2007, TP-001-2017-Planilha de Custos -

CMV.Triunfo-Vigia-Anexo-I noite e Anexo II- dia). 

f) A proposta financeira deverá ser incluída no envelope nº. 2, devendo ser apresentada em 

uma via, datilografada ou digitada de forma legível, rubricada e assinada pelo 

representante legal da proponente, e não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas;  

g) A proposta financeira deverá possuir validade de 60 (sessenta) dias contados da data da 

abertura do envelope nº. 1;  

h) Os preços deverão ser cotados exclusivamente em moeda corrente nacional e deverão 

cobrir todos os custos e despesas necessárias à execução do objeto a ser contratado;  

i) O preço total proposto deverá ser expresso em reais, em algarismos, sendo composto de 

números inteiros e de até duas casas decimais após a vírgula;  

 

05. DO RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS: 

 

5.1 A documentação e proposta serão recebidas no local, dia e hora assinalados neste 

Edital pela Comissão de Licitação, que obedecerá ao rito estabelecido na Lei 8.666/93, 

com suas alterações, ou anteriormente mediante protocolo de entrega, no horário de 

expediente externo da Câmara Municipal de Triunfo,RS. 

 

5.2 Esta Licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 

44, e seus incisos e parágrafos, da Lei 8.666, de 1993. 
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5.3 Vencida a fase da HABILITAÇÃO e no local, data e hora determinada pela Comissão 

de Licitação, serão por esta abertos os Envelopes nº 02 — Proposta. A Comissão de 

Licitação e os Licitantes presentes à sessão rubricarão todas as vias dos documentos 

contidos no envelope aberto. Após o encerramento do processo licitatório, serão 

devolvidos, intactos, os Envelopes nº 02 - Proposta, das licitantes inabilitadas, às mesmas 

ou aos seus representantes que comparecerem à sessão. 

 

5.4 Serão DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS que: 

a) Estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

b) Contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis. 

c) Com preços manifestamente inexequíveis ou que apresentarem valor global superior ao 

valor orçado pela Câmara de Vereadores, conforme planilhas de custos e formação de 

preços, constante do anexo nº I deste Edital, nos termos do artigo 48, inciso II, da Lei nº 

8.666/93. 

d) Contenham valores de salários inferiores aos estabelecidos em convenção coletiva de 

trabalho ou outra norma coletiva aplicável a categoria, vigente na data da abertura da 

presente licitação. 

 

5.5 Dentre as propostas aceitas será vencedora a que apresentar o MENOR PREÇO 

GLOBAL para a prestação dos serviços objeto deste Edital, considerando-se um período 

de 12 (doze) meses, que passará a contar a partir da assinatura do contrato, empenho, 

emissão da ordem de serviço da Administração da Câmara de Vereadores e efetivo início 

dos serviços contratados. 

 

5.6 No caso de igualdade de preços entre duas ou mais propostas, observar-se-á a Lei das 

Licitações, especialmente o que dispõe o § 2°, do Art. 45, da Lei Federal n° 8.666/93, e a 

Lei nº 123/2006. 

 

5.7 A Comissão de Licitação, quando julgar necessário, poderá determinar diligências e 

solicitar informações complementares, fixando prazo razoável para a resposta, a fim de 
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elucidar questões incidentes e para o melhor andamento do processo licitatório, de acordo 

com o art. 43, § 3°, da Lei das Licitações, bem como fixar nova data para julgamento.  

 

5.8 Será considerado desistente o proponente que não atender à solicitação da Comissão 

no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, por escrito e desde que datado, 

assinado e identificada a licitante expedidora.  

 

5.9 Critérios de desempate:  

5.9.1 Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem a Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações.  

5.9.2 Entende-se como empate ficto àquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.  

5.9.3 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, 

poderá apresentar nova proposta, por escrito e no ato, inferior àquela considerada, até 

então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.  

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas remanescentes, a apresentação de nova proposta, na forma prevista na 

alínea ―a‖ deste item.  

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com 

propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas 

para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.  

5.9.4 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item anterior, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor.  

5.9.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes.  
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6- DA ADJUDICAÇÃO:  

 

6.1 O objeto desta licitação será adjudicado à proponente classificada em primeiro lugar e 

que apresentou a MENOR PREÇO GLOBAL.  

 

6.2 A licitante vencedora, após a adjudicação, terá o prazo de 03 (três) dias para assinar o 

contrato podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Câmara Municipal.  

 

6.3 A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo 

previsto para a contratação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades previstas no item ―DAS PENALIDADES‖, do presente Edital, 

inclusive decairá do direito à contratação.  

 

7 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO:  

 

7.1 Nos termos do Art. 41 da Lei nº. 8.666/93, qualquer cidadão poderá impugnar os 

termos do presente Edital, por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de Habilitação, devendo a 

comissão de licitação julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, a contar 

da data do seu recebimento.  

 

7.2 Decairá do direito de impugnar falhas ou irregularidades nos termos do presente Edital 

a licitante que não o fizer até segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com 

proposta, hipótese que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 

7.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até decisão a ela pertinente.  
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7.4 As impugnações deverão ser protocoladas na Câmara Municipal de Vereadores, 

situado na Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, em dias úteis, no horário de 08:00 as 

16 horas (Horário de Brasília).  

 

7.5 Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos prazos 

legais.  

 

7.6 Observado o Art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93, qualquer modificação no edital será 

divulgada pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas.  

 

8- DO CONTEÚDO E DOS DOCUMENTOS DESCRITOS NA TOMADA DE PREÇOS:  

 

8.1 As proponentes deverão examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, 

documentos-padrão, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências 

citadas neste instrumento e/ou em seu(s) anexo(s).  

 

8.2 Eventuais deficiências no atendimento dos requisitos e exigências para a apresentação 

da documentação de ―HABILITAÇAO‖, assim como para a apresentação da ―PROPOSTA 

FINANCEIRA‖, serão consideradas de responsabilidade exclusiva das proponentes.  

 

9- DOS RECURSOS:  

 

9.1 Dos atos praticados na presente licitação, caberão os recursos previstos no art. 109 da 

Lei nº 8666/93, os quais dentro dos prazos previstos na Lei, deverão ser protocolados junto 

à Comissão de Julgamento de Licitações. Não serão admitidos recursos interpostos via fax.  

 

9.2 Esgotados todos os prazos recursais, a Câmara Municipal, no prazo de até 10 (dez) 

dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sendo que o não comparecimento do 

licitante vencedor e a ausência de manifestação a respeito de impossibilidade de 
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atendimento da convocação no prazo referido importará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções descritas no item subsequente e das previstas no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93.  

 

9.3 Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja 

requerido de forma motivada e durante o transcurso do prazo. 

 

9.4 Se dentro do prazo estabelecido o convocado não assinar o contrato, a Câmara 

Municipal convocará as licitantes remanescentes na ordem de classificação, em igual prazo 

ou então revogará a licitação, no todo ou em partes.  

 

9.5 A não assinatura do contrato no prazo estabelecido ou a recusa da adjudicatária em 

assiná-lo, sem justificativa aceita pela Concedente, acarretará na decadência do direito à 

contratação e na aplicação de multa, sendo convocada a próxima licitante melhor 

classificada, nos termos do Edital.  

 

10- DAS PENALIDADES:  

 

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, garantida a 

prévia defesa, aplicar à Contratada, nos termos do art. 87, da Lei 8.666/ 93, as seguintes 

sanções administrativas: 

I) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas, que não são capazes 

de prejudicar a execução do contrato. 

II) Multa, calculada sobre o montante não adimplido do contrato, nos seguintes 

percentuais: 

 

a) multa de 0,1% (um décimo percentual) por dia de atraso injustificado 

na prestação dos serviços e/ ou descumprimento das demais obrigações 

contratuais, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será considerada 

inexecução parcial do contrato; 

b) multa de 2% (dois por cento) sobre o total não adimplido do contrato a 
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partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso injustificado na prestação dos serviços 

e/ou no descumprimento das demais obrigações contratuais assumidas, até o 30º 

(trigésimo) dia, configurando-se, após o referido prazo, a inexecução total do 

Contrato; 

c) multa de 3% (três por cento) no caso de inexecução total do contrato ou 

no caso de reincidência do descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, 

aplicada cumulativamente com as demais sanções, ensejando, inclusive, a rescisão 

Contratual; 

d) multa de 2% (dois por cento) no caso de não regularização da 

situação fiscal no caso de habilitação condicionada prevista no item 6.3. 

 

III) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, conforme a 

autoridade competente fixar, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 

IV) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Licitante Adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, 

e após decorrido o prazo das sanções aplicadas com base no inciso anterior. 

 

10.2 As multas referidas nos alíneas ―a‖, ―b‖, ―c‖ e ―d‖, do inciso II,  serão recolhidas 

diretamente na Tesouraria da Câmara de Vereadores, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou, ainda, cobradas 

judicialmente, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93. 

 

10.3 Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 
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10.4 As penalidade previstas não serão aplicadas no caso de falta de providências por 

parte da CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO na observância de suas obrigações, que 

diretamente influam no cumprimento das obrigações assumidas pela adjudicatária, ou 

ainda, no caso de força maior devidamente comprovado. 

 

10.5 No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação. 

 

10.6 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas cumulativamente 

com as do inciso II. 

 

11- DA RESCISÃO E DA CADUCIDADE:  

 

O Contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à 

CONTRATADA, nos casos previstos no Edital.  

 

A rescisão unilateral nos termos do item anterior ocorrerá conforme Artigo 78 e seus 

incisos da Lei nº. 8.666/93:  

 

11.1 Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

 

11.2 Pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 

 

11.3 Pela lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;  

 

11.4 Pelo atraso injustificado no início do fornecimento;  
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11.5 Pela paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao 

CONTRATANTE;  

11.6 Pela contratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no Edital;  

 

11.7 Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

 

11.8 Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do 

Artigo 67 desta Lei;  

 

11.9 Pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

 

11.10 Pela dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;  

 

11.11 Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do Contrato.  

 

11.12 A inexecução total ou parcial do Contrato por culpa da CONTRATADA enseja sua 

rescisão, com as consequências contratuais previstas em Lei de acordo com os artigos 77, 

78 e 79 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores;  

 

11.13 Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu 

exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento do valor dos 

produtos, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.  

11.14 No caso de rescisão, fica o CONTRATANTE desobrigado desde já, com plena 

concordância da CONTRATADA, do ônus decorrente da rescisão, prevista na legislação 

em vigor.  
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12- DO CONTRATO:  

 

12.1 O contrato a ser assinado com o vencedor da licitação constará, além das cláusulas 

consignadas anteriormente, as demais cláusulas necessárias e previstas no art. 55 da lei nº 

8.666/93 e as possibilidades de rescisão do contrato, na forma determinada nos art. 77 a 

79 da referida lei. A vigência do contrato a ser firmado com a LICITANTE VENCEDORA 

será de 01 (um) ano, renovável por iguais períodos, até o limite permitido pela legislação 

vigente.  

 

13- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

13.1 As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos da seguinte 

dotação orçamentária:  

01.01.0310001.2.001.000 — Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores  

3.3.90.39.00.00 00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 

 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1 Pela prestação de serviços contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

o valor apurado através da proposta de preço vencedora da presente licitação, dividida em 

doze parcelas mensais iguais, deduzidas os valores de parcelas indenizatórias não 

concedidas e pagas aos funcionários, e também, e as faltas (ausências) comprovadas, 

bem como seus reflexos de funcionários na escala do turno, as quais serão quitadas em 

até 10 dias após a emissão das notas fiscais eletrônica, avaliação e recebimento dos 

serviços pelo servidor fiscal designado e cumprimento das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA. 

 

14.2 O pagamento ficará condicionado a demonstração de regularidade da Contratada 

através de comprovante mensal de pagamento dos salários dos funcionários (cópias dos 

contracheques) que prestarem serviços, e a comprovação do pagamento das parcelas 

indenizatórias, tais como auxílios alimentação e vales transporte para compor o valor a ser 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO 
 

19 
_________________________________________________________________________________________ 
Rua Prof. Coelho de Souza, 210 – Fone/Fax: (51)3654-1044 – CNPJ:91.900.886.0001-85 – CEP:95840-000 – Triunfo/RS 

cobrado, referente a este contratado, bem como o comprovante mensal de recolhimento 

das obrigações com a Previdência Social e do Fundo de Garantia (FGTS), que deverão vir 

junto com a Nota Fiscal. 

 

14.3 No preço ajustado encontram-se incluídas todas e quaisquer despesas diversas, 

inclusive com impostos e encargos sociais decorrentes da respectiva prestação contratual. 

 

14.4 Em havendo atraso no pagamento das parcelas, superior a 30 dias, serão estas 

corrigidas monetariamente pelo INPC, pro rata tempore, desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data de efetivo pagamento. 

 

15. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

 

15.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea ‗d‘, da Lei nº 8.666, será 

concedido reequilíbrio econômico financeiro do contrato, o qual deverá ser requerido pela 

CONTRATADA, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, para que 

seja restabelecido, por aditamento, o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

 

15.2 Documentos que deverão acompanhar o requerimento: 

a) Relatório fundamentado que demonstre o desequilíbrio, apontando a base legal que o 

motivou; 

b) Cópia reprográfica da base legal que motivou o desequilíbrio; 

c) Planilhas atualizadas em destaque que demonstre os itens em reequilíbrio, nos mesmos 

moldes da proposta inicial do contrato, apresentadas em papel, contento a identificação e 

assinatura da CONTRATADA, bem como em meio eletrônico, preenchida, desbloqueada, 

formato Microsoft Office Excel 2007 ou Superior, no endereço de email: 

administracao@camaratriunfo.rs.gov ; pen-drive ou cd. 

 

16- DISPOSIÇÕES GERAIS:  
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16.1 Não serão aceitas documentação e propostas enviadas e/ou impressas em papel 

térmico tipo usado em aparelhos de fac-símile.  

 

16.2 A autenticação em documentos feita pela Comissão de Julgamento de Licitações 

deverá ser solicitada até o dia anterior à data marcada para a abertura do presente 

certame. Ultrapassado este prazo, não mais serão concedidas autenticações, podendo a 

critério da licitante, efetuar as mesmas em tabelionato.  

 

17- DAS OBSERVAÇÕES:  

 

17.1. Maiores informações serão prestadas aos interessados, no horário da 08:30 hs às 

16:00 hs na Câmara Municipal de Vereadores, junto a Comissão de Licitações, pelo 

Fone/Fax: (051) 3654-1044, licitacoes@camaratriunfo.rs.gov.br.  

 

17.2 Fazem parte integrante do presente instrumento os seguintes anexos:  

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

ANEXO II – PROPOSTA FINANCEIRA  

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO  

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE, CONCORDÂNCIA COM AS CLÁUSULAS DO EDITAL 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL;  

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;  

ANEXO VII   - MODELO – ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

18- DO FORO:  

É competente o Foro da Comarca de Triunfo para dirimir quaisquer questões relativas a 

esta Tomada de Preços.  

 

mailto:licitacoes@camaratriunfo.rs.gov.br
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TRIUNFO, 11 de Setembro de 2019. 

 

MARCIO PINHEIRO DE SOUZA 

PRESIDENTE 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

 Contratação de Empresa Especializada para a prestação de Serviços de Vigia nas 

dependências internas (prédio) e externas (pátio) da Câmara Municipal de Vereadores  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação visa atender à necessidade do serviço de Vigia, desarmado, 

nos períodos diurno e noturno, de forma contínua, a fim de garantir a segurança e 

integridade física de todo o acervo patrimonial do Poder Legislativo contra a ação de 

terceiros, não permitindo a sua depredação, violação, evasão e apropriação indébita. 

 

A contratação do referido serviço torna-se necessária uma vez que a Câmara 

Municipal de Vereadores não dispõe em seu quadro de pessoal, e nem em seu Plano de 

Cargos e Salários, a previsão de recursos humanos especializados para o atendimento de 

serviços dessa natureza. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

TIPO DE POSTO NÚMERO DE 

POSTOS 

NÚMERO DE 

VIGILANTES 

12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a 

domingo, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e 

seis) horas. 

2 4 

12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a 

domingo, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e 

seis) horas. 

2 4 
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12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a 

domingo, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e 

seis) horas (Líder). 

1 2 

TOTAL 5 10 

 

 

3. AMBIENTE 

 

3.1 ÁREAS COMUNS: 

I- Parte externa do prédio da Câmara até os limites do cercamento, incluso hall de entrada, 

antes da porta principal, garagem/estacionamento e casa da Força (Alta Tensão). 

II- Parte interna do prédio (Hall de entrada) depois da porta principal, banheiros, 

corredores, escadas e seus acessos. 

 

3.2 ÁREAS INVIOLÁVEIS E DE ACESSO RESTRITO: 

I- Áreas invioláveis: Gabinetes da Presidência, Vice-Presidente, Gabinete de Vereadores, 

Gabinete do Procurador e Vice Procurador. 

II- Acesso Restrito: Setores de Contabilidade, Tesouraria, Secretaria, Recursos Humanos, 

Informática, Arquivo Morto de Documentos, Almoxarifados, Controle de Som, Depósito de 

Materiais, Sala de Reunião, Centro de Processamento de dados-CPD, Telefonista, Casa de 

força (alta tensão) Copa/Cozinhas e Plenário da Câmara de Vereadores. 

 

3.3 LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Rua Professor Coelho de Souza, 210, centro de Triunfo- RS.  

 

3.4 TAMANHO: 

Área Total(Interna e Externa): 1850 m2 (aproximadamente) 

 

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DE VIGIA 
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 Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigia de edifícios públicos do Poder 

Legislativo Municipal. Percorrer e inspecionar sistematicamente suas dependências e áreas 

externas (pátio), a fim de evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades. Observar a movimentação de pessoas nas dependências do Prédio da 

Câmara, a fim de prevenir perdas, evitar acidentes e danos ao patrimônio público. Controlar 

o fluxo de veículos no interior da garagem/estacionamento do Poder Legislativo. Zelar pela 

conservação, limpeza e organização dos locais de trabalho. 

 

5. JORNADA 

O Início e Término jornada de trabalho ficam assim definidos: 

Turno 01 - das 19:00 horas às 07:00 horas 

Turno 02 - das 07:00 horas às 19:00 horas 

 

6. PLANILHA DE CUSTOS 

 

 Considerando os índices estabelecidos na CCT 2019 do SINDASSEIOPOA (data 

base da categoria 1º de Janeiro de 2019), segue planilha de custos e formação de preços 

referente à prestação dos serviços de Vigia, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) 

horas.   

 

 

 

 

 

POSTO QTD
VALOR 

UNITÁRIO

TOTAL 

MENSAL

QUANTIDADE 

DE MESES

VALOR

 ANUAL

VIGIA PATRIMONIAL DESARMADO NOTURNO COM 

ESCALA 12/36H
4 4.085,46R$    16.341,84R$    12 196.102,13R$      

VIGIA PATRIMONIAL DESARMADO DIURNO COM 

ESCALA 12/36H
4 3.522,17R$    14.088,67R$    12 169.064,02R$      

VIGIA PATRIMONIAL LIDER DESARMADO DIURNO 

COM ESCALA 12/36
2 3.812,75R$    7.625,50R$      12 91.505,99R$        

TOTAL 10  R$ 11.420,38  R$   38.056,01  R$     456.672,13 

VALORES TOTAIS DE REFERÊNCIA
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TP-004-2019 -Planilha de Custos - CMV.Triunfo- Vigia - Dia: 

(Memoria de Cálculo e Fundamentação) 

PROCESSO LICITATÓRIO N°  MODALIDADE TIPO 

      

TIPO DE SERVIÇO 

Serviços de Vigilância Patrimonial 

 CBO 5174 

I - FUNÇÃO DO PROFISSIONAL 

VIGIA PATRIMONIAL DESARMADO DIURNO COM ESCALA 12/36H 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL   Valor Unit Custo Unit. 

II - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - REMUNERAÇÃO 

Salário Fixo  R$       1.305,17  

TOTAL - REMUNERAÇÃO  R$       1.305,17  

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A (%)   

A-01-INSS- Artigo 2 inciso I Lei 8.212/91 20,00%  R$          261,03  

A-02-FGTS- Art 15 Lei 8.030/90 e Art. 7° Inciso III CF/88 8,00%  R$          104,41  

A-03-SESI/SESC- Artigo 3° Lei 8.036/90 1,50%  R$            19,58  

A-04-SENAi/SENAC- Decreto 2.318/86 1,00%  R$            13,05  

A-05-INCRA- Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1146/70 0,20%  R$              2,61  

A-06-SEBRAE- Artigo 8° Lei 8.154 de 28/12/90 0,60%  R$              7,83  

A-07-Salário EducaçãoArtigo 3° Inciso I Decreto 87.043/82 2,50%  R$            32,63  

A-08-Riscos Ambientais do Trabalho-RAT(cod. 8121-4/00) x 
FAP(1,750)-Art.3° do Decreto n° 6.957/2009 

6,00%  R$            78,31  

TOTAL GRUPO A 39,80%  R$          519,46  

GRUPO B - Encargos que recebem a incidência do grupo A (%)   

B-01-13° Salário- Art.7° VIII, CF/88 8,93%  R$          116,59  

B-02-Férias (incluindo 1/3 constitucional)- Art 7°, XVII, CF/88 8,93%  R$          116,59  

B-03-Aviso Prévio Trabalhando- Art. 7°, XXI, CF/88, 477,487 e 491 
CLT 0,29%  R$              3,78  

B-04-Auxílio Doença- Art. 59 e 64 da Lei n° 8.213/91 1,94%  R$            25,32  

B-05-Acidente de Trabalho- Art.19 a 23 da Lei n° 8.213/91 0,42%  R$              5,48  

B-06-Faltas Legais- Art. 473 da CLT 1,94%  R$            25,32  

B-07-Férias sobre Licença Maternidade 0,02%  R$              0,26  

B-08-Licença Paternidade- Art.7° XIX, CF/88 e 10, § 1°, da CLT 0,10%  R$              1,31  

B-9-Abono Pecuniário 2,98%  R$            38,89  

TOTAL GRUPO B 25,55%  R$          333,55  

GRUPO C - Encargos que não recebem a incidência do grupo B (%)   

C-01-Aviso Prévio Indenizado-Art.7 °,XXI,CF/88,477,487 e 491 CLT 1,50%  R$            19,58  

C-02-Indenização Adicional- Art.9° da Lei n° 7.238/84 0,08%  R$              1,04  

C-03-Indenização (rescisão sem justa causa- multa de 40% do FGTS 4,59%  R$            59,91  

Reflexo do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,18%  R$              2,35  

Relexo do 13º, férias e abono sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,31%  R$              4,05  

Incidência do Grupo A sobre o refelexo do 13º sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

0,05%  R$              0,65  

TOTAL GRUPO C 6,71%  R$            87,58  

GRUPO D - Incidência do grupo A sobre o grupo B 9,35%   
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F-01-Incidência dos encargos do Grupo A sobre os do Grupo B 9,35%  R$          121,98  

TOTAL GRUPO D 9,40%  R$          121,98  

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 81,46%  R$       1.062,57  

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  R$       2.367,74  

IV - INSUMOS 

Uniforme Completo  R$            80,00  

Vale- alimentação (valor do vale- alimentação X 22 dias)  R$          368,06  

Dedução do vale-alimentação (se houver)  R$            69,93  

Vale- transporte (valor 22 dias)  R$          132,00  

Dedução legal do Vale-transporte (6%- Lei 7418/1985- se houver)  R$              7,92  

Plano de Benefício Social Familiar  R$            15,02  

TOTAL INSUMOS  R$          502,21  

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS + INSUMOS R$        2.869,94  

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS (%)   

LUCRO 7,500%  R$          215,25  

Despesas administrativas/operacionais 4,500%  R$          129,15  

TOTAL- BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 12,000%  R$          344,39  

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO (%)  R$       3.558,73  

ISS 5,000%  R$          177,94  

COFINS 3,000%  R$          106,76  

PIS 0,650%  R$            23,13  

TOTAL-TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO 8,650%  R$          307,83  

TOTAL DOS ITENS IV, V.VI  R$       1.154,43  

PREÇO TOTAL  R$       3.522,17  

  

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO QTD 
CUSTO  

UNITÁRIO (R$) 
CUSTO  

MENSAL (R$) 

CUSTO ANUAL 

N° DE 
MESES  TOTAL (R$)  

Serviços Gerais 4  R$               2.367,74   R$   9.470,94  12  R$ 113.651,28  

Materiais/ 
Insumos/Outros 

4  R$               1.154,43   R$   4.617,73  12  R$   55.412,74  

Valor Total Estimado    R$               3.522,17   R$  14.088,67     R$  169.064,02  

Custo por  Funcionários   R$   14.088,67  

RESUMO GERAL 

Custo Total  R$     14.088,67  

Valor Total Estimado  R$   169.064,02  

Observações: 

(1) A  planilha de composição de custos e formação de preços é meramente estimativa, cabendo ao licitante 
preenchê-la e apresentá-la, em conformidade com a sua realidade e com o previsto para atendimento desta 
contratação; 

(2) Não serão aceitas propostas que contenham valores de salários inferiores aos estabelecidos em convenção 
coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, vigente na data da abertura da presente licitação; 

(3) A remuneração foi estabelecida com base na vigente Convenção Coletiva de Trabalho no mês de Janeiro de 
2019.  

(4) O licitante deve preencher o item A.08 da planilha de composição de custos e formação de preços com o valor 
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do RAT de sua atividade preponderante e de seu FAP, e, se for o caso, apresentar comprovação anterior ao 
contrato;  

(5) Conforme entendimento doutrinário, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre 
o Lucro - CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e 
personalística, que oneram diretamente o CONTRATADO. 

(6) O vale alimentação e o vale transporte são valores estimados, e foram calculados segundo as normas legais que 
regem esses benefícios. O licitante deve preencher segundo sua realidade. 

(7) Números de dias na semana 
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TP-004-2019 -Planilha de Custos - CMV.Triunfo- Vigia - Noite: 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N°  MODALIDADE TIPO 

  

    

TIPO DE SERVIÇO 

Serviços de Vigilância Patrimonial 

CBO 5174 

I - FUNÇÃO DO PROFISSIONAL 

VIGIA PATRIMONIAL DESARMADO NOTURNO COM ESCALA 12/36H 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL Valor Unit Custo Unit. 

II - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - REMUNERAÇÃO 

Salário Fixo  R$        1.305,17  

Adicional noturno  R$           130,52  

Hora Intervalar  R$           122,49  

TOTAL - REMUNERAÇÃO  R$        1.558,18  

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A (%)   

A-01-INSS- Artigo 2 inciso I Lei 8.212/91 20,00%  R$           311,64  

A-02-FGTS- Art 15 Lei 8.030/90 e Art. 7° Inciso III CF/88 8,00%  R$           124,65  

A-03-SESI/SESC- Artigo 3° Lei 8.036/90 1,50%  R$            23,37  

A-04-SENAi/SENAC- Decreto 2.318/86 1,00%  R$            15,58  

A-05-INCRA- Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1146/70 0,20%  R$              3,12  

A-06-SEBRAE- Artigo 8° Lei 8.154 de 28/12/90 0,60%  R$              9,35  

A-07-Salário EducaçãoArtigo 3° Inciso I Decreto 87.043/82 2,50%  R$            38,95  

A-08-Riscos Ambientais do Trabalho-RAT(cod. 8121-4/00) x FAP(1,750)-
Art.3° do Decreto n° 6.957/2009 

6,00%  R$            93,49  

TOTAL GRUPO A 39,80%  R$           620,15  

GRUPO B - Encargos que recebem a incidência do grupo A (%)   

B-01-13° Salário- Art.7° VIII, CF/88 8,93%  R$           139,19  

B-02-Férias (incluindo 1/3 constitucional)- Art 7°, XVII, CF/88 8,93%  R$           139,19  

B-03-Aviso Prévio Trabalhando- Art. 7°, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT 0,29%  R$              4,52  

B-04-Auxílio Doença- Art. 59 e 64 da Lei n° 8.213/91 1,94%  R$            30,23  

B-05-Acidente de Trabalho- Art.19 a 23 da Lei n° 8.213/91 0,42%  R$              6,54  

B-06-Faltas Legais- Art. 473 da CLT 1,94%  R$            30,23  

B-07-Férias sobre Licença Maternidade 0,02%  R$              0,31  

B-08-Licença Paternidade- Art.7° XIX, CF/88 e 10, § 1°, da CLT 0,10%  R$              1,56  

B-9-Abono Pecuniário 2,98%  R$            46,43  

TOTAL GRUPO B 25,55%  R$           398,21  

GRUPO C - Encargos que não recebem a incidência do grupo B (%)   

C-01-Aviso Prévio Indenizado-Art.7 °,XXI,CF/88,477,487 e 491 CLT 1,50%  R$            23,37  

C-02-Indenização Adicional- Art.9° da Lei n° 7.238/84 0,08%  R$              1,25  

C-03-Indenização (rescisão sem justa causa- multa de 40% do FGTS 4,59%  R$            71,52  

Reflexo do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,18%  R$              2,80  

Relexo do 13º, férias e abono sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,31%  R$              4,83  

Incidência do Grupo A sobre o refelexo do 13º sobre Aviso Prévio 0,05%  R$              0,78  
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Indenizado 

TOTAL GRUPO C 6,71%  R$           104,55  

GRUPO D - Incidência do grupo A sobre o grupo B 9,35%   

F-01-Incidência dos encargos do Grupo A sobre os do Grupo B 9,35%  R$           145,63  

TOTAL GRUPO D 9,40%  R$           145,63  

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 81,46%  R$        1.268,54  

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  R$        2.826,72  

IV - INSUMOS 

Uniforme Completo  R$            80,00  

Vale-alimentação (valor do vale- alimentação X 22 dias)  R$           368,06  

Dedução do vale-alimentação (se houver)  R$            69,93  

Vale-transporte (valor 22 dias)  R$           132,00  

Dedução legal do Vale-transporte (6%- Lei 7418/1985- se houver)  R$              7,92  

Plano de Benefício Social Familiar  R$            15,02  

TOTAL INSUMOS  R$           502,21  

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS + INSUMOS  R$        3.328,93  

V - LUCROS E OUTRAS DESPESAS (%)   

LUCRO 7,500%  R$           249,67  

Despesas administrativas/operacionais 4,500%  R$           149,80  

TOTAL- BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 12,000%  R$           399,47  

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO (%)  R$        4.127,87  

ISS 5,000%  R$           206,39  

COFINS 3,000%  R$           123,84  

PIS 0,650%  R$            26,83  

TOTAL-TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO 8,650%  R$           357,06  

TOTAL DOS ITENS IV, V.VI  R$        1.258,74  

PREÇO TOTAL  R$        4.085,46  

  

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO QTDE 
CUSTO  

UNITÁRIO (R$) 
CUSTO  

MENSAL (R$) 

CUSTO ANUAL 

N° DE 
MESES 

 TOTAL (R$)  

Vigias 12/36 h 4  R$             2.826,72   R$   11.306,88  12  R$    135.682,56  

Materiais/ 
Insumos/Outros 

4  R$             1.258,74   R$     5.034,96  12  R$     60.419,56  

Valor Total Estimado    R$             4.085,46   R$   16.341,84     R$    196.102,13  

Custo para  Funcionários  R$      16.341,84  

RESUMO GERAL 

Custo Total - Funcionários  R$      16.341,84  

Valor Total Anual Estimado  R$    196.102,13  

Observações: 

(1) A  planilha de composição de custos e formação de preços é meramente estimativa, cabendo ao licitante 
preenchê-la e apresentá-la, em conformidade com a sua realidade e com o previsto para atendimento desta 
contratação;  

(2) Não serão aceitas propostas que contenham valores de salários inferiores aos estabelecidos em convenção 
coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, vigente na data da abertura da presente licitação; 
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(3) A remuneração foi estabelecida com base na vigente Convenção Coletiva de Trabalho no mês de janeiro de 2019.  

(4) O licitante deve preencher o item A.08 da planilha de composição de custos e formação de preços com o valor do 
RAT de sua atividade preponderante e de seu FAP, e, se for o caso, apresentar comprovação anterior ao contrato;  

(5) Conforme entendimento doutrinário, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o 
Lucro - CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, 
que oneram diretamente o CONTRATADO 

(6) O vale alimentação e o vale transporte são valores estimados, e foram calculados segundo as normas legais que 
regem esses beneficios. O licitante deve preencher segundo sua realidade. 

(7) Números de dias na semana 
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TP-004-2019 -Planilha de Custos - CMV.Triunfo- Vigia - Líder: 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

(Memoria de Cálculo e Fundamentação) 

PROCESSO LICITATÓRIO 
N°  MODALIDADE TIPO 

      

TIPO DE SERVIÇO 

Serviços de Vigilância Patrimonial 

  

I - FUNÇÃO DO PROFISSIONAL 

VIGIA PATRIMONIAL LIDER DESARMADO DIURNO COM ESCALA 12/36 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL   Valor Unit Custo Unit. 

II - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - REMUNERAÇÃO 

Salário Fixo  R$       1.305,17  

Adicional de Líder  R$          130,52  

TOTAL - REMUNERAÇÃO  R$       1.435,69  

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A (%)   

A-01-INSS- Artigo 2 inciso I Lei 8.212/91 20,00%  R$          287,14  

A-02-FGTS- Art 15 Lei 8.030/90 e Art. 7° Inciso III CF/88 8,00%  R$          114,85  

A-03-SESI/SESC- Artigo 3° Lei 8.036/90 1,50%  R$            21,54  

A-04-SENAi/SENAC- Decreto 2.318/86 1,00%  R$            14,36  

A-05-INCRA- Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1146/70 0,20%  R$              2,87  

A-06-SEBRAE- Artigo 8° Lei 8.154 de 28/12/90 0,60%  R$              8,61  

A-07-Salário EducaçãoArtigo 3° Inciso I Decreto 87.043/82 2,50%  R$            35,89  

A-08-Riscos Ambientais do Trabalho-RAT(cod. 8121-4/00) x 
FAP(1,750)-Art.3° do Decreto n° 6.957/2009 

6,00%  R$            86,14  

TOTAL GRUPO A 39,80%  R$          571,40  

GRUPO B - Encargos que recebem a incidência do grupo A (%)   

B-01-13° Salário- Art.7° VIII, CF/88 8,93%  R$          128,25  

B-02-Férias (incluindo 1/3 constitucional)- Art 7°, XVII, CF/88 8,93%  R$          128,25  

B-03-Aviso Prévio Trabalhando- Art. 7°, XXI, CF/88, 477,487 e 491 
CLT 0,29%  R$              4,16  

B-04-Auxílio Doença- Art. 59 e 64 da Lei n° 8.213/91 1,94%  R$            27,85  

B-05-Acidente de Trabalho- Art.19 a 23 da Lei n° 8.213/91 0,42%  R$              6,03  

B-06-Faltas Legais- Art. 473 da CLT 1,94%  R$            27,85  

B-07-Férias sobre Licença Maternidade 0,02%  R$              0,29  

B-08-Licença Paternidade- Art.7° XIX, CF/88 e 10, § 1°, da CLT 0,10%  R$              1,44  

B-9-Abono Pecuniário 2,98%  R$            42,78  

TOTAL GRUPO B 25,55%  R$          366,90  

GRUPO C - Encargos que não recebem a incidência do grupo B (%)   

C-01-Aviso Prévio Indenizado-Art.7 °,XXI,CF/88,477,487 e 491 CLT 1,50%  R$            21,54  

C-02-Indenização Adicional- Art.9° da Lei n° 7.238/84 0,08%  R$              1,15  

C-03-Indenização (rescisão sem justa causa- multa de 40% do FGTS 4,59%  R$            65,90  

Reflexo do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,18%  R$              2,58  

Relexo do 13º, férias e abono sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,31%  R$              4,45  
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Incidência do Grupo A sobre o refelexo do 13º sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

0,05%  R$              0,72  

TOTAL GRUPO C 6,71%  R$            96,33  

GRUPO D - Incidência do grupo A sobre o grupo B 9,35%   

F-01-Incidência dos encargos do Grupo A sobre os do Grupo B 9,35%  R$          134,18  

TOTAL GRUPO D 9,40%  R$          134,18  

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 81,46%  R$       1.168,82  

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  R$       2.604,51  

IV - INSUMOS 

Uniforme Completo  R$            80,00  

Vale- alimentação (valor do vale- alimentação X 22 dias)  R$          368,06  

Dedução do vale-alimentação (se houver)  R$            69,93  

Vale- transporte (valor 22 dias)  R$          132,00  

Dedução legal do Vale-transporte (6%- Lei 7418/1985- se houver)  R$              7,92  

Plano de Benefício Social Familiar  R$            15,02  

TOTAL INSUMOS  R$          502,21  

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS + INSUMOS  R$       3.106,72  

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS (%)   

LUCRO 7,500%  R$          233,00  

Despesas administrativas/operacionais 4,500%  R$          139,80  

TOTAL- BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 12,000%  R$          372,81  

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO (%)  R$       3.852,33  

ISS 5,000%  R$          192,62  

COFINS 3,000%  R$          115,57  

PIS 0,650%  R$            25,04  

TOTAL-TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO 8,650%  R$          333,23  

TOTAL DOS ITENS IV, V.VI  R$       1.208,24  

PREÇO TOTAL  R$       3.812,75  

  

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO QTD 
CUSTO  

UNITÁRIO (R$) 
CUSTO  

MENSAL (R$) 

CUSTO ANUAL 

N° DE 
MESES  TOTAL (R$)  

Serviços Gerais 2  R$               2.604,51   R$   5.209,02  12 
 R$      

62.508,20  

Materiais/ 
Insumos/Outros 

2  R$               1.208,24   R$   2.416,48  12 
 R$      

28.997,79  

Valor Total Estimado    R$               3.812,75   R$   7.625,50    
 R$      

91.505,99  

Custo por  Funcionários  R$       7.625,50  

RESUMO GERAL 

Custo Total  R$       7.625,50  

Valor Total Estimado  R$     91.505,99  

Observações: 

(1) A  planilha de composição de custos e formação de preços é meramente estimativa, cabendo ao licitante 
preenchê-la e apresentá-la, em conformidade com a sua realidade e com o previsto para atendimento desta 
contratação; 
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(2) Não serão aceitas propostas que contenham valores de salários inferiores aos estabelecidos em convenção 
coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, vigente na data da abertura da presente licitação; 

(3) A remuneração foi estabelecida com base na vigente Convenção Coletiva de Trabalho no mês de Janeiro de 
2019.  

(4) O licitante deve preencher o item A.08 da planilha de composição de custos e formação de preços com o valor 
do RAT de sua atividade preponderante e de seu FAP, e, se for o caso, apresentar comprovação anterior ao 
contrato;  

(5) Conforme entendimento doutrinário, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre 
o Lucro - CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e 
personalística, que oneram diretamente o CONTRATADO. 

(6) O vale alimentação e o vale transporte são valores estimados, e foram calculados segundo as normas legais que 
regem esses benefícios. O licitante deve preencher segundo sua realidade. 

(7) Números de dias na semana 
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ANEXO II  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

Implantação, Treinamentos e Conversão (se houver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO 
 

35 
_________________________________________________________________________________________ 
Rua Prof. Coelho de Souza, 210 – Fone/Fax: (51)3654-1044 – CNPJ:91.900.886.0001-85 – CEP:95840-000 – Triunfo/RS 

PROPOSTA FINANCEIRA  

VALOR GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTO QTD
VALOR 

UNITÁRIO

TOTAL 

MENSAL

QUANTIDADE 

DE MESES

VALOR

 ANUAL

VIGIA PATRIMONIAL DESARMADO NOTURNO COM 

ESCALA 12/36H
4

VIGIA PATRIMONIAL DESARMADO DIURNO COM 

ESCALA 12/36H
4

VIGIA PATRIMONIAL LIDER DESARMADO DIURNO 

COM ESCALA 12/36
2

TOTAL 10  R$              -    R$                -    R$                   -   
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TP-004-2019 - Planilha de Custos - CMV.Triunfo- Vigia - Dia: 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

(Memoria de Cálculo e Fundamentação) 

PROCESSO LICITATÓRIO N°  MODALIDADE TIPO 

      

TIPO DE SERVIÇO 

Serviços de Vigilância Patrimonial 

 CBO 5174 

I - FUNÇÃO DO PROFISSIONAL 

VIGIA PATRIMONIAL DESARMADO DIURNO COM ESCALA 12/36H 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL   Valor Unit Custo Unit. 

II - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - REMUNERAÇÃO 

Salário Fixo   

TOTAL - REMUNERAÇÃO  R$                 -    

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A (%)   

A-01-INSS- Artigo 2 inciso I Lei 8.212/91 20,00%  R$                 -    

A-02-FGTS- Art 15 Lei 8.030/90 e Art. 7° Inciso III CF/88 8,00%  R$                 -    

A-03-SESI/SESC- Artigo 3° Lei 8.036/90 1,50%  R$                 -    

A-04-SENAi/SENAC- Decreto 2.318/86 1,00%  R$                 -    

A-05-INCRA- Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1146/70 0,20%  R$                 -    

A-06-SEBRAE- Artigo 8° Lei 8.154 de 28/12/90 0,60%  R$                 -    

A-07-Salário EducaçãoArtigo 3° Inciso I Decreto 87.043/82 2,50%  R$                 -    

A-08-Riscos Ambientais do Trabalho-RAT(cod. 8121-4/00) x 
FAP(1,750)-Art.3° do Decreto n° 6.957/2009 

6,00%  R$                 -    

TOTAL GRUPO A 39,80%  R$                 -    

GRUPO B - Encargos que recebem a incidência do grupo A (%)   

B-01-13° Salário- Art.7° VIII, CF/88 8,93%  R$                 -    

B-02-Férias (incluindo 1/3 constitucional)- Art 7°, XVII, CF/88 8,93%  R$                 -    

B-03-Aviso Prévio Trabalhando- Art. 7°, XXI, CF/88, 477,487 e 491 
CLT 0,29%  R$                 -    

B-04-Auxílio Doença- Art. 59 e 64 da Lei n° 8.213/91 1,94%  R$                 -    

B-05-Acidente de Trabalho- Art.19 a 23 da Lei n° 8.213/91 0,42%  R$                 -    

B-06-Faltas Legais- Art. 473 da CLT 1,94%  R$                 -    

B-07-Férias sobre Licença Maternidade 0,02%  R$                 -    

B-08-Licença Paternidade- Art.7° XIX, CF/88 e 10, § 1°, da CLT 0,10%  R$                 -    

B-9-Abono Pecuniário 2,98%  R$                 -    

TOTAL GRUPO B 25,55%  R$                 -    

GRUPO C - Encargos que não recebem a incidência do grupo B (%)   

C-01-Aviso Prévio Indenizado-Art.7 °,XXI,CF/88,477,487 e 491 CLT 1,50%  R$                 -    

C-02-Indenização Adicional- Art.9° da Lei n° 7.238/84 0,08%  R$                 -    

C-03-Indenização (rescisão sem justa causa- multa de 40% do FGTS 4,59%  R$                 -    

Reflexo do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,18%  R$                 -    

Relexo do 13º, férias e abono sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,31%  R$                 -    

Incidência do Grupo A sobre o refelexo do 13º sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

0,05%  R$                 -    

TOTAL GRUPO C 6,71%  R$                 -    
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GRUPO D - Incidência do grupo A sobre o grupo B 9,35%   

F-01-Incidência dos encargos do Grupo A sobre os do Grupo B 9,35%  R$                 -    

TOTAL GRUPO D 9,40%  R$                 -    

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 81,46%  R$                 -    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  R$                 -    

IV - INSUMOS 

Uniforme Completo   

Vale- alimentação (valor do vale- alimentação X 22 dias)   

Dedução do vale-alimentação (se houver)   

Vale- transporte (valor 22 dias)   

Dedução legal do Vale-transporte (6%- Lei 7418/1985- se houver)   

Plano de Benefício Social Familiar   

TOTAL INSUMOS  R$                 -    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS + INSUMOS  R$                 -    

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS (%)   

LUCRO 7,500%  R$                -     

Despesas administrativas/operacionais 4,500%  R$                 -    

TOTAL- BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 12,000%  R$                 -    

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO (%)  R$                 -    

ISS 5,000%  R$                 -    

COFINS 3,000%  R$                 -    

PIS 0,650%  R$                 -    

TOTAL-TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO 8,650%  R$                 -    

TOTAL DOS ITENS IV, V.VI  R$                 -    

PREÇO TOTAL  R$                 -    

  

      

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO QTD 
CUSTO  

UNITÁRIO (R$) 

CUSTO  
MENSAL 

(R$) 

CUSTO ANUAL 

N° DE MESES  TOTAL (R$)  

Serviços Gerais 4  R$                        -     R$             -    12  R$                 -    

Materiais/ 
Insumos/Outros 

4  R$                        -     R$             -    12  R$                 -    

Valor Total Estimado    R$                        -     R$             -       R$                 -    

Custo por  Funcionários  R$                 -    

RESUMO GERAL 

Custo Total  R$                 -    

Valor Total Estimado  R$                 -    

Observações: 

(1) A  planilha de composição de custos e formação de preços é meramente estimativa, cabendo ao licitante 
preenchê-la e apresentá-la, em conformidade com a sua realidade e com o previsto para atendimento desta 
contratação; 

(2) Não serão aceitas propostas que contenham valores de salários inferiores aos estabelecidos em convenção 
coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, vigente na data da abertura da presente licitação; 

(3) A remuneração foi estabelecida com base na vigente Convenção Coletiva de Trabalho no mês de Janeiro de 
2019.  
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(4) O licitante deve preencher o item A.08 da planilha de composição de custos e formação de preços com o valor 
do RAT de sua atividade preponderante e de seu FAP, e, se for o caso, apresentar comprovação anterior ao 
contrato;  

(5) Conforme entendimento doutrinário, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social 
sobre o Lucro - CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e 
personalística, que oneram diretamente o CONTRATADO. 

(6) O vale alimentação e o vale transporte são valores estimados, e foram calculados segundo as normas legais 
que regem esses benefícios. O licitante deve preencher segundo sua realidade. 

(7) Números de dias na semana 
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TP-004-2019 -Planilha de Custos - CMV.Triunfo- Vigia - Noite: 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N°  MODALIDADE TIPO 

  

    

TIPO DE SERVIÇO 

Serviços de Vigilância Patrimonial 

CBO 5174 

I - FUNÇÃO DO PROFISSIONAL 

VIGIA PATRIMONIAL DESARMADO NOTURNO COM ESCALA 12/36H 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL Valor Unit Custo Unit. 

II - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - REMUNERAÇÃO 

Salário Fixo   

Adicional noturno   

Hora Intervalar   

TOTAL - REMUNERAÇÃO  R$                 -    

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A (%)   

A-01-INSS- Artigo 2 inciso I Lei 8.212/91 20,00%  R$                 -    

A-02-FGTS- Art 15 Lei 8.030/90 e Art. 7° Inciso III CF/88 8,00%  R$                 -    

A-03-SESI/SESC- Artigo 3° Lei 8.036/90 1,50%  R$                 -    

A-04-SENAi/SENAC- Decreto 2.318/86 1,00%  R$                 -    

A-05-INCRA- Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1146/70 0,20%  R$                 -    

A-06-SEBRAE- Artigo 8° Lei 8.154 de 28/12/90 0,60%  R$                 -    

A-07-Salário EducaçãoArtigo 3° Inciso I Decreto 87.043/82 2,50%  R$                 -    

A-08-Riscos Ambientais do Trabalho-RAT(cod. 8121-4/00) x FAP(1,750)-
Art.3° do Decreto n° 6.957/2009 

6,00%  R$                 -    

TOTAL GRUPO A 39,80%  R$                 -    

GRUPO B - Encargos que recebem a incidência do grupo A (%)   

B-01-13° Salário- Art.7° VIII, CF/88 8,93%  R$                 -    

B-02-Férias (incluindo 1/3 constitucional)- Art 7°, XVII, CF/88 8,93%  R$                 -    

B-03-Aviso Prévio Trabalhando- Art. 7°, XXI, CF/88, 477,487 e 491 CLT 0,29%  R$                 -    

B-04-Auxílio Doença- Art. 59 e 64 da Lei n° 8.213/91 1,94%  R$                 -    

B-05-Acidente de Trabalho- Art.19 a 23 da Lei n° 8.213/91 0,42%  R$                 -    

B-06-Faltas Legais- Art. 473 da CLT 1,94%  R$                 -    

B-07-Férias sobre Licença Maternidade 0,02%  R$                 -    

B-08-Licença Paternidade- Art.7° XIX, CF/88 e 10, § 1°, da CLT 0,10%  R$                 -    

B-9-Abono Pecuniário 2,98%  R$                 -    

TOTAL GRUPO B 25,55%  R$                 -    

GRUPO C - Encargos que não recebem a incidência do grupo B (%)   

C-01-Aviso Prévio Indenizado-Art.7 °,XXI,CF/88,477,487 e 491 CLT 1,50%  R$                 -    

C-02-Indenização Adicional- Art.9° da Lei n° 7.238/84 0,08%  R$                 -    

C-03-Indenização (rescisão sem justa causa- multa de 40% do FGTS 4,59%  R$                 -    

Reflexo do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,18%  R$                 -    

Relexo do 13º, férias e abono sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,31%  R$                 -    

Incidência do Grupo A sobre o refelexo do 13º sobre Aviso Prévio 0,05%  R$                 -    
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Indenizado 

TOTAL GRUPO C 6,71%  R$                 -    

GRUPO D - Incidência do grupo A sobre o grupo B 9,35%   

F-01-Incidência dos encargos do Grupo A sobre os do Grupo B 9,35%  R$                 -    

TOTAL GRUPO D 9,40%  R$                 -    

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 81,46%  R$                 -    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  R$                 -    

IV - INSUMOS 

Uniforme Completo   

Vale-alimentação (valor do vale- alimentação X 22 dias)   

Dedução do vale-alimentação (se houver)   

Vale-transporte (valor 22 dias)   

Dedução legal do Vale-transporte (6%- Lei 7418/1985- se houver)   

Plano de Benefício Social Familiar   

TOTAL INSUMOS  R$                 -    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS + INSUMOS  R$                 -    

V - LUCROS E OUTRAS DESPESAS (%)   

LUCRO 7,500%  R$                -     

Despesas administrativas/operacionais 4,500%  R$                 -    

TOTAL- BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 12,000%  R$                 -    

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO (%)  R$                 -    

ISS 5,000%  R$                 -    

COFINS 3,000%  R$                 -    

PIS 0,650%  R$                 -    

TOTAL-TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO 8,650%  R$                 -    

TOTAL DOS ITENS IV, V.VI  R$                 -    

PREÇO TOTAL  R$                 -    

  

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO QTDE 
CUSTO  

UNITÁRIO (R$) 
CUSTO  

MENSAL (R$) 

CUSTO ANUAL 

N° DE 
MESES 

 TOTAL (R$)  

Vigias 12/36 h 4  R$                      -     R$              -    12  R$                 -    

Materiais/ 
Insumos/Outros 

4  R$                      -     R$              -    12  R$                 -    

Valor Total Estimado    R$                      -     R$              -       R$                 -    

Custo para  Funcionários  R$                 -    

RESUMO GERAL 

Custo Total - Funcionários  R$                 -    

Valor Total Anual Estimado  R$                 -    

Observações: 

(1) A  planilha de composição de custos e formação de preços é meramente estimativa, cabendo ao licitante 
preenchê-la e apresentá-la, em conformidade com a sua realidade e com o previsto para atendimento desta 
contratação;  

(2) Não serão aceitas propostas que contenham valores de salários inferiores aos estabelecidos em convenção 
coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, vigente na data da abertura da presente licitação; 
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(3) A remuneração foi estabelecida com base na vigente Convenção Coletiva de Trabalho no mês de janeiro de 2019.  

(4) O licitante deve preencher o item A.08 da planilha de composição de custos e formação de preços com o valor do 
RAT de sua atividade preponderante e de seu FAP, e, se for o caso, apresentar comprovação anterior ao contrato;  

(5) Conforme entendimento doutrinário, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o 
Lucro - CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, 
que oneram diretamente o CONTRATADO 

(6) O vale alimentação e o vale transporte são valores estimados, e foram calculados segundo as normas legais que 
regem esses benefícios. O licitante deve preencher segundo sua realidade. 

(7) Números de dias na semana 
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TP-004-2019 -Planilha de Custos - CMV.Triunfo- Vigia - Líder: 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

(Memoria de Cálculo e Fundamentação) 

PROCESSO LICITATÓRIO N°  MODALIDADE TIPO 

      

TIPO DE SERVIÇO 

Serviços de Vigilância Patrimonial 

I - FUNÇÃO DO PROFISSIONAL 

VIGIA PATRIMONIAL LIDER DESARMADO DIURNO COM ESCALA 12/36 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL   Valor Unit Custo Unit. 

II - SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL - REMUNERAÇÃO 

Salário Fixo   

Adicional de Líder   

TOTAL - REMUNERAÇÃO  R$                 -    

III - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A (%)   

A-01-INSS- Artigo 2 inciso I Lei 8.212/91 20,00%  R$                 -    

A-02-FGTS- Art 15 Lei 8.030/90 e Art. 7° Inciso III CF/88 8,00%  R$                 -    

A-03-SESI/SESC- Artigo 3° Lei 8.036/90 1,50%  R$                 -    

A-04-SENAi/SENAC- Decreto 2.318/86 1,00%  R$                 -    

A-05-INCRA- Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1146/70 0,20%  R$                 -    

A-06-SEBRAE- Artigo 8° Lei 8.154 de 28/12/90 0,60%  R$                 -    

A-07-Salário EducaçãoArtigo 3° Inciso I Decreto 87.043/82 2,50%  R$                 -    

A-08-Riscos Ambientais do Trabalho-RAT(cod. 8121-4/00) x 
FAP(1,750)-Art.3° do Decreto n° 6.957/2009 

6,00%  R$                 -    

TOTAL GRUPO A 39,80%  R$                 -    

GRUPO B - Encargos que recebem a incidência do grupo A (%)   

B-01-13° Salário- Art.7° VIII, CF/88 8,93%  R$                 -    

B-02-Férias (incluindo 1/3 constitucional)- Art 7°, XVII, CF/88 8,93%  R$                 -    

B-03-Aviso Prévio Trabalhando- Art. 7°, XXI, CF/88, 477,487 e 491 
CLT 0,29%  R$                 -    

B-04-Auxílio Doença- Art. 59 e 64 da Lei n° 8.213/91 1,94%  R$                 -    

B-05-Acidente de Trabalho- Art.19 a 23 da Lei n° 8.213/91 0,42%  R$                 -    

B-06-Faltas Legais- Art. 473 da CLT 1,94%  R$                 -    

B-07-Férias sobre Licença Maternidade 0,02%  R$                 -    

B-08-Licença Paternidade- Art.7° XIX, CF/88 e 10, § 1°, da CLT 0,10%  R$                 -    

B-9-Abono Pecuniário 2,98%  R$                 -    

TOTAL GRUPO B 25,55%  R$                 -    

GRUPO C - Encargos que não recebem a incidência do grupo B (%)   

C-01-Aviso Prévio Indenizado-Art.7 °,XXI,CF/88,477,487 e 491 CLT 1,50%  R$                 -    

C-02-Indenização Adicional- Art.9° da Lei n° 7.238/84 0,08%  R$                 -    

C-03-Indenização (rescisão sem justa causa- multa de 40% do FGTS 4,59%  R$                 -    

Reflexo do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,18%  R$                 -    

Relexo do 13º, férias e abono sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,31%  R$                 -    

Incidência do Grupo A sobre o refelexo do 13º sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

0,05%  R$                 -    
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TOTAL GRUPO C 6,71%  R$                 -    

GRUPO D - Incidência do grupo A sobre o grupo B 9,35%   

F-01-Incidência dos encargos do Grupo A sobre os do Grupo B 9,35%  R$                 -    

TOTAL GRUPO D 9,40%  R$                 -    

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 81,46%  R$                 -    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  R$                 -    

IV - INSUMOS 

Uniforme Completo   

Vale- alimentação (valor do vale- alimentação X 22 dias)   

Dedução do vale-alimentação (se houver)   

Vale- transporte (valor 22 dias)   

Dedução legal do Vale-transporte (6%- Lei 7418/1985- se houver)   

Plano de Benefício Social Familiar   

TOTAL INSUMOS  R$                 -    

VALOR TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS + INSUMOS  R$                 -    

V - BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS (%)   

LUCRO 7,500%  R$                -     

Despesas administrativas/operacionais 4,500%  R$                 -    

TOTAL- BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 12,000%  R$                 -    

VI - TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO (%)  R$                 -    

ISS 5,000%  R$                 -    

COFINS 3,000%  R$                 -    

PIS 0,650%  R$                 -    

TOTAL-TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO 8,650%  R$                 -    

TOTAL DOS ITENS IV, V.VI  R$                 -    

PREÇO TOTAL  R$                 -    

  

      

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO QTD 
CUSTO  

UNITÁRIO (R$) 

CUSTO  
MENSAL 

(R$) 

CUSTO ANUAL 

N° DE MESES  TOTAL (R$)  

Serviços Gerais 2  R$                        -     R$             -    12  R$                 -    

Materiais/ 
Insumos/Outros 

2  R$                        -     R$             -    12  R$                 -    

Valor Total Estimado    R$                        -     R$             -       R$                 -    

Custo por  Funcionários  R$                 -    

RESUMO GERAL 

Custo Total  R$                 -    

Valor Total Estimado  R$                 -    

Observações: 

(1) A  planilha de composição de custos e formação de preços é meramente estimativa, cabendo ao licitante 
preenchê-la e apresentá-la, em conformidade com a sua realidade e com o previsto para atendimento desta 
contratação; 

(2) Não serão aceitas propostas que contenham valores de salários inferiores aos estabelecidos em convenção 
coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável, vigente na data da abertura da presente licitação; 
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(3) A remuneração foi estabelecida com base na vigente Convenção Coletiva de Trabalho no mês de Janeiro de 
2019.  

(4) O licitante deve preencher o item A.08 da planilha de composição de custos e formação de preços com o valor 
do RAT de sua atividade preponderante e de seu FAP, e, se for o caso, apresentar comprovação anterior ao 
contrato;  

(5) Conforme entendimento doutrinário, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social 
sobre o Lucro - CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e 
personalística, que oneram diretamente o CONTRATADO. 

(6) O vale alimentação e o vale transporte são valores estimados, e foram calculados segundo as normas legais 
que regem esses benefícios. O licitante deve preencher segundo sua realidade. 

(7) Números de dias na semana 

 

Nos preços cotados estão incluídos os custos de mão-de-obra, de todos os materiais 

e serviços relacionados ao fornecimento, ferramental, bem como todos os impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos de transportes, 

prêmios de seguro, fretes e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem 

necessárias a perfeita execução do objeto desta licitação.    

 Será considerada vencedora a proposta de menor valor, desde que atendidas às 

exigências contidas neste Termo de Referência. 

 

(data) 

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

(assinatura e identificação do representante legal, sob carimbo da empresa) 

 

 A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da mesma. 
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ANEXO III  

(Minuta de contrato) 

 

 Por este instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE TRIUNFO, inscrita no CNPJ/MF sob o número 91.900.886/0001-85, 

com sede na Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, nessa cidade, representada neste 

ato por seu Presidente, o vereador Marcio Pinheiro de Souza, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ___________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o número ___________, estabelecida na ___________, nº ___________, na 

cidade de ___________, neste ato representada por ___________, portador da carteira de 

identidade nº ___________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem 

justo e contratado o presente termo de contrato, tendo seu fundamento e finalidade na 

consecução do seu objeto, com amparo no art. 23, inciso II, alínea b, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e supletivamente, no que couber, pela Teoria Geral dos 

Contratos, assim como, pelos termos e cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 - O objeto do presente é a contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de Vigia nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores por um período 

de doze meses, conforme as especificações mínimas constantes do Termo de Referência 

(Anexo I) e as condições a seguir. 

 

 

TIPO DE POSTO NÚMERO DE 

POSTOS 

NÚMERO DE 

VIGILANTES 

12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a 

domingo, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e 

seis) horas. 

2 4 

12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a 

domingo, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e 

seis) horas. 

2 4 
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12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a 

domingo, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e 

seis) horas (Líder). 

1 2 

TOTAL 5 10 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO: 

2.1 - O início dos serviços deverá ocorrer, após a assinatura deste contrato, empenho, 

emissão da ordem de serviço da Administração da Câmara de Vereadores e efetivo início 

dos serviços contratados. 

 

2.1.1- O início efetivo dos serviços dar-se-á no 5º dia posterior a emissão da Ordem de 

Serviços da Administração da Câmara, com o turno-01 com inicio às 19:00 horas e 

posteriormente com o turno-02 com início às 07:00 do dia seguinte e assim 

sucessivamente. 

 

2.1.2- Para início efetivo dos serviços a CONTRATADA deverá também atender ao 

disposto na cláusula terceira, caput do Item 3.1 e os sub itens 3.3.3; 3.4; 3.4.2; 3.6 e 3.9. 

 

2.1.3- O final efetivo dos serviços dar-se-á ao da data prevista para o término do 

contrato/Aditivo, e em ambos os casos às 19:00 horas. 

 

2.2- A qualidade dos serviços deverá ser garantida pela empresa CONTRATADA durante 

todo o período contratual. 

 

2.3- O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços objeto 

desta licitação serão realizados por servidor especialmente designado como fiscal pela 

Administração da Câmara de Vereadores, em cumprimento ao previsto nos termos do Art. 

67, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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3.1.1- Para a completa e perfeita execução dos serviços contratados. o Local de prestação 

dos serviços é na Rua Professor Coelho de Souza, 210, centro de Triunfo- RS. 

 

3.1.2- Executar os serviços de acordo com os ajustes pactuados neste Contrato e Aditivos; 

 

3.1.3- Quando da realização do contrato, submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE; 

 

3.1.4- Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações  

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

 

3.2- A qualidade dos serviços deverá ser garantida pela Contratada, durante todo o período 

contratual, conforme especificações estabelecidas e de acordo com a legislação que 

regulamenta a matéria, mobilizando para tanto, profissionais capacitados e submetidos a 

prévio treinamento e mantendo a supervisão necessária. 

 

3.3- Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigia nos edifícios públicos do Poder 

Legislativo Municipal, percorrendo-o sistematicamente e inspecionando suas dependências 

e áreas externas (pátio), para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades. 

 

3.4- Dar conhecimento e fazer cumprir na escala de serviço quanto ao acesso de pessoas 

nas dependências da Câmara. 

 

3.4.1- O acesso aos Gabinetes da Presidência, Vice-Presidente, Gabinete de Vereadores e 

Gabinete da Procuradoria são consideradas áreas invioláveis. O acesso está restrito aos 

seus respectivos chefes e servidores. 

 

3.4.2- O acesso aos Setores de Contabilidade, Tesouraria, Secretaria, Recursos Humanos, 

Informática, Arquivo Morto de Documentos, Almoxarifados, Controle de Som, Depósito de 

Materiais, Sala de Reunião, Centro de Processamento de dados-CPD, Telefonista, Casa de 
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Força (alta tensão) e Plenário da Câmara são consideradas de acesso restrito aos seus 

servidores e à Administração da Câmara. 

 

3.4.3- Aos Gabinetes e Salas com acesso restrito só será permitido a outrem adentrar 

quando autorizado pela Administração da Câmara, salvo para evitar incêndios, roubos, 

entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades graves. 

 

3.4.4- O atendimento ao item 3.4, sub itens 3.4.1; 3.4.2 e 3.4.3, restringe-se aos horários 

fora do expediente da Câmara Municipal de Vereadores. 

 

3.4.5- Notificar por escrito a CONTRATANTE de fatos e ocorrências que afetam a boa 

execução do contrato, quando de seu conhecimento. 

 

3.5- Publicar, em local a ser definido pela Administração, e manter atualizados os quadros 

de escala de funcionários, contendo Razão Social da CONTRATADA, endereço completo, 

telefones, email, nome do responsável e nomes, carga horária dos funcionários com as 

devidas escala, nome e número de telefone (celular) de contato do encarregado pelos 

funcionários da CONTRATADA. 

 

3.6- Todo o funcionário colocado em escala de serviço deverá atender ao disposto na 

Resolução 08/2017, de 05 de outubro de 2017, que dispõe sobre a padronização e uso de 

uniforme nas dependências do Poder Legislativo Municipal e estar munido de documentos 

de identificação e equipamentos/acessórios de proteção individual, conforme exigências da 

legislação que regulamenta a atividade. 

 

3.6.1- O uniforme e material entregue do item 3.6 não poderá ser cobrado dos funcionários, 

e no seu uso serão observados os gêneros. Terão validade para até 6 meses, sendo que a 

substituição será para igual período, e no caso de avaria de qualquer dos itens acima antes 

deste prazo estabelecido, a CONTRATADA deverá substituí-lo de imediato, ficando a cargo 

da empresa avaliar de quem é o custo da substituição, e em momento algum será cobrado 

adicionalmente da CONTRATANTE. 
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3.6.2- Comprovar a entrega e recebimento do uniforme e material a cada funcionário objeto 

da prestação dos serviços com a CONTRATADA, que apresentará à CONTRATANTE os 

comprovantes devidamente identificados, assinados e datados, devendo ainda mencionar à 

gratuidade para o funcionário e que o uso é exclusivamente no desempenho da atividade 

laboral com a CONTRATANTE. Será permitido uso do uniforme nos deslocamentos até o 

local de trabalho junto a CONTRATANTE e o respectivo retorno 

 

 3.6.3- A CONTRATADA terá responsabilidade da fiscalização, cobrança das condições de 

uso dos uniformes e asseio dos funcionários, que devem estar trajados com uniforme 

limpos e alinhados durante sua jornada de trabalho. 

 

3.6.4- A não observação do item 3.6 e seus sub itens impedirá o início da jornada de 

trabalho do funcionário, no qual a CONTRATADA deverá tomar as providências ao 

atendimento de imediato ou substituição do funcionário, sob pena de ser notificada. 

 

3.6.5- A notificação pelo não atendimento item 3.6 e seus sub itens no todos ou em parte 

ensejará, dentre as sanções previstas neste instrumento, o desconto do valor mensal 

acordado, os dias não trabalhados pelo funcionário e consequentemente os encargos e 

folgas em que o funcionário faria jus pelo dia apontado pela CONTRATANTE. 

 

3.7- A relação de emprego dos funcionários é de exclusiva responsabilidade da Contratada, 

cabendo a mesma, a responsabilidade pelas despesas com todos os encargos e 

obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, sem nenhum ônus a CONTRATANTE; 

 

3.8- Não transferir a execução dos serviços contratados a terceiros, no todo ou em parte. 

 

3.9- Providenciar a substituição de funcionários da CONTRATADA, cuja conduta seja 

prejudicial ao bom andamento dos serviços contratados em, no máximo, 24 horas, sem 

qualquer responsabilidade por parte da CONTRATANTE, inclusive com relação a eventuais 

prejuízos que a CONTRATADA venha a sofrer em decorrência da substituição. 
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3.10- Sempre que ocorrer falta de pessoal, a CONTRADA deverá providenciar sua imediata 

substituição. 

 

3.11- A CONTRATADA se obriga a dar conhecimento ao seus funcionários e fazer cumprir, 

que é de uso exclusivo da Câmara de Vereadores ou a quem ela autorizar o uso exclusivo 

de equipamentos, tais como: computadores, ar condicionado, televisores, equipamento de 

cozinha, veículos, telefones e máquinas diversas de propriedade da CONTRATANTE ou 

sob guarda. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1- Permitir o livre trânsito de funcionários da CONTRATADA quando na escala de serviço 

no local de prestação dos serviços, nas áreas comuns; 

 

4.1.1 - Dar ou negar o acesso às pessoas nos locais previstos no item item 3.4, sub itens 

3.4.1; 3.4.2 e 3.4.3. 

 

4.2- Designar um servidor do seu quadro como responsável pela fiscalização da execução 

dos serviços para fins de emissão de documentos de aceite e comprovações para o 

pagamento pela CONTRATANTE. 

 

4.3- Notificar por escrito a CONTRATADA de fatos e ocorrências que afetam a boa 

execução do contrato, quando de seu conhecimento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES: 

5.1- Competirá exclusivamente à CONTRATADA o pagamento de salários, horas-extras, 

gratificações e toda e qualquer classe de remuneração aos seus empregados e também 

dos encargos sociais, prêmios de seguro de acidentes do trabalho, impostos, taxas e 

outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços ora contratados, cujos 

comprovantes de quitação deverão ser apresentados à CONTRATANTE sempre que forem 

solicitados. 
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5.2- Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de qualquer 

indenização ao seu pessoal em decorrência de acidente de trabalho ou doença adquirida 

em função do trabalho ou não, obrigando-se a inscrevê-lo no INSS para efeito de inclusão 

no seguro de acidente do trabalho. 

 

5.3- Compromete-se, igualmente, a CONTRATADA a cumprir, dentro dos devidos prazos, 

todas as obrigações fiscais, previdenciárias, sociais, trabalhistas e comerciais a que estiver 

obrigada em virtude dos serviços ora contratados, cujos comprovantes de quitação deverão 

ser apresentados à CONTRATANTE sempre que solicitado. 

 

5.4- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos referidos nesta 

cláusula não transferirá à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto deste contrato. 

 

5.5- Fica ressalvado o direito regressivo da CONTRATANTE contra a CONTRATADA e 

admitida a retenção das importâncias a esta devidas para a garantia do cumprimento das 

obrigações sociais e previdenciárias previstas em Lei. 

 

5.6- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, ficando a 

CONTRATANTE alheia à relação jurídica que venha a se estabelecer entre a 

CONTRATADA e os terceiros prejudicados em virtude de tais danos. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1– Pela prestação de serviços contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

o valor global de R$  , dividido em 12 parcelas mensais no valor de R$ , deduzidos os 

valores de parcelas indenizatórias não concedidas e pagas à funcionários, e as faltas 

(ausências) comprovadas de funcionários e seus reflexos na escala do turno, as quais 

serão quitadas em até 10 (dez) dias após a emissão das notas fiscais eletrônica, avaliação 
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e recebimento dos serviços pelo servidor fiscal designado e cumprimento das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

 

6.1.1- O pagamento ficará condicionado à demonstração de regularidade da Contratada 

através de comprovante mensal de pagamento dos salários dos funcionários (cópias dos 

contracheques) que prestarem serviços, e a comprovação do pagamento das parcelas 

indenizatórias tais como auxílios alimentação e vales transporte para compor o valor a ser 

cobrado, referente a este contratado, bem como o comprovante mensal de recolhimento 

das obrigações com a Previdência Social e do Fundo de Garantia (FGTS), que deverão vir 

junto com a Nota Fiscal. 

 

6.2- No preço ajustado encontram-se incluídas todas e quaisquer despesas diversas, 

inclusive com impostos e encargos sociais decorrentes da respectiva prestação contratual. 

 

6.3- Em havendo atraso no pagamento das parcelas, superior a 30 (trinta) dias, serão estas 

corrigidas monetariamente pelo INPC, pro rata tempore, desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data de efetivo pagamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 

7.1- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea ‗d‘, da Lei 8.666, de 1993, 

será concedido reequilíbrio econômico financeiro do contrato, o qual deverá ser requerido 

pela CONTRATADA, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, para 

que seja restabelecido, por aditamento, o equilíbrio econômico financeiro inicial. 

 

7.1.1- Documentos que deverão acompanhar o requerimento: 

a) Relatório fundamentado que demonstre o desequilíbrio, apontando a base legal que o 

motivou; 

b) Cópia reprográfica da base legal que motivou o desequilíbrio; 

c) Planilhas atualizadas, em destaque, que demonstre os itens em reequilíbrio, nos 

mesmos moldes da proposta inicial do contrato, apresentadas em papel, contento a 

identificação e assinatura da CONTRATADA, bem como em meio eletrônico, preenchida, 
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desbloqueada, formato Microsoft Office Excel 2007 ou Superior, no endereço de email: 

administracao@camaratriunfo.rs.gov; pen-drive ou cd. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE: 

8.1- O prazo de vigência deste Contrato será de 12 meses a contar da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme estabelece o artigo 57, 

inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, até o limite total contratado estabelecido no 

Art. 23, inc. II, b da Lei nº 8.666/93. 

 

8.2- Em caso de prorrogação de contrato o valor anual receberá reajuste do INPC 

acumulado no período, conforme determina o art. 55, inciso III da Lei nº 8.666/93, 

deduzidas as parcelas concedidas à título reequilíbrio financeiro. 

 

CLÁUSULA NONA - MULTAS E PENALIDADES: 

9.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, garantida a 

prévia defesa, aplicar a Contratada, nos termos do art. 87, da Lei 8.666/ 93, as seguintes 

sanções administrativas: 

I- Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas, que não são capazes 

de prejudicar a execução do contrato. 

II- Multa calculada sobre o montante não adimplido do contrato, nos seguintes percentuais: 

a)multa de 0,1 % (um décimo percentual) por dia de atraso injustificado na prestação dos 

serviços e/ ou descumprimento das demais obrigações contratuais, limitado esta a 15 

(quinze) dias, após o qual será considerada inexecução parcial do contrato; 

b)multa de 2 % (dois por cento) sobre o total não adimplido do contrato a partir do 16º 

(décimo sexto) dia de atraso injustificado na prestação dos serviços e/ou no 

descumprimento das demais obrigações contratuais assumidas , até o 30º (trigésimo) dia, 

configurando-se, após o referido prazo, a inexecução total do Contrato; 

c)multa de 3 % (três por cento) no caso de inexecução total do contrato ou no caso de 

reincidência do descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, aplicada 

cumulativamente com as demais sanções, ensejando, inclusive, a rescisão Contratual; 
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d)multa de 2% (dois por cento) no caso de não regularização da situação fiscal no caso de 

habilitação condicionada prevista no item 6.3. 

III- suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, conforme a autoridade 

competente fixar, em função da natureza e gravidade da falta cometida; 

 

IV- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Licitante Adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, 

e após decorrido o prazo das sanções aplicadas com base no inciso anterior. 

 

9.2- As multas referidas nos alíneas ―a‖, ―b‖, ―c‖ e ―d‖, do inciso II, serão recolhidas 

diretamente na Tesouraria da Câmara de Vereadores, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou, ainda, cobradas 

judicialmente, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Único - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

9.3- As penalidade previstas não serão aplicadas no caso de falta de providências por parte 

da CÂMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO na observância de suas obrigações, que 

diretamente influam no cumprimento das obrigações assumidas pela adjudicatária, ou 

ainda, no caso de força maior devidamente comprovado. 

 

9.4- No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação. 

 

9.5- As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas cumulativamente 

com as do inciso II. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 

10.1- O Contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio: 

 

10.1.1 - Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta 

hipótese, o valor dos serviços que executar até a data da ordem de paralisação dos 

mesmos, excluído o montante das multas a pagar; 

 

10.1.2 - pela CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem que assista à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie, quando esta: 

a) não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

b) não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 

c) transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

 

10.1.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 

10.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso  de rescisão 

administrativa, previstos no artigo 77 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

11.1 - As despesas provenientes deste Edital correrão por conta da dotação orçamentária a 

seguir: 

01.01.0310001.2.001.000 — Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores 

3.3.90.39.00.00 00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 

12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Triunfo para as questões resultantes deste 

contrato. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 04 vias de igual teor e 

forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
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Triunfo, de de 2019. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
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ANEXO IV  

  MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE, 

CONCORDÂNCIA COM AS CLÁUSULAS DO EDITAL 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE  

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO/RS 

 

Ref.: Licitação – Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 04/2019.  

Declaração de Responsabilidade e Inexistência de Fatos Impeditivos.  

 

 [Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do 

Licitante], sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a)_________________________, portador da carteira de identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________________, declara, sob as penas 

da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório 

referenciado.  

 Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do art. 36 da lei 

12.462/2011, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho 

técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou 

ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa 

não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação 

referenciada.  

 Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 

relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas 

no Edital da licitação e seus anexos.  

______________, de ________________ de 2019. 

_______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa - Nº do CPF do declarante) 
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ANEXO V  

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE  

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO/RS 

  

Ref.: Licitação – Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 04/2019.  

 

........................................................................................, inscrita no CNPJ nº 

..................................................., por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)................................................................. portador (a) da Carteira de Identidade 

nº................................................. e do CPF nº .......................................... DECLARA, para 

fins de atendimento ao Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, que cumpre com o disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregando menor de dezoito (18) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis 

(16) anos.  

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze (14) anos, na condição de aprendiz  

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

Data: _______________________________  

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador/Cargo do responsável/procurador  

CPF/RG 
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ANEXO VI 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE  

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO/RS 

  

Ref.: Licitação – Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº04/2019.  

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

[Razão Social do Licitante], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [Número do CNPJ do Licitante], 

sediada na [Endereço Completo], por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr(a)_________________________, portador da carteira de identidade nº 

__________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA que é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na 

Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro 

conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 

de desempate no certame em epígrafe .  

 ______________, de ________________ de 2019.  

(Local e Data)  

_______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa) 

 (Nº do CPF do declarante) 
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ANEXO VII   

MODELO – ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO/RS 

 

Ref.: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2019– Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 

04/2019. 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

  

 Atestamos para fins de participação no Processo Licitatório em epígrafe,  promovido  

pela Câmara Municipal de Triunfo/RS,  que  o  Sr. ________________________,  RG  nº  

___________________,  representante  da  empresa ______(Razão Social da Licitante), 

CNPJ nº ___________, com sede _______________, esteve neste local em 

____/____/2019, reconhecendo os locais de execução dos serviços, constantes do Anexo 

I, Especificação Técnica do Edital.  

  

Nome completo: _____________________________  

Matrícula: __________________________________  

Setor: ______________________________________  

Cargo:_____________________________________  

(Dados do representante da Câmara Municipal de Triunfo/RS responsável pelo 

acompanhamento da vistoria).  

__________________, ____de______________ de 20__.  

  

 __________________________                      __________________________  

Nome e Matrícula do Servidor                            Assinatura do Responsável   

      Técnico da Licitante  

  

  

(Carimbo do CGC)               (Carimbo do CGC)  
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ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Triunfo,RS Tomada de Preços 

nº004/2019. 

(Razão Social da licitante) .................................................., por meio de seu Diretor ou 

Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de 

Licitações. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

  , em  de  de 2019. 

 

 

 

 

 

 

(Nome completo e assinatura do representante legal da empresa) 


