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PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2018
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 050/2018
EDITAL Nº 070/2018

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, Estado de São Paulo, através do Prefeito Municipal o Sr. JOSE
CARLOS SILVA PINTO, torna público, para conhecimento de quantos possam interessar, que fará(ao) realizar
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO NO VALOR GLOBAL,
visando à contratação de empresa especializada na LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E
DESINFECÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA DE TRATAMENTOS DE PISOS na área que compõe as
Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Pariquera-Açu, e será
processada e julgada de acordo com as disposições deste edital e de seus anexos, bem como da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.
O credenciamento, o recebimento dos envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
acontecerão na Seção de Licitações da Prefeitura do Município de Pariquera-Açu, situada na XV de novembro,
686 – Centro – Pariquera-Açu, iniciando-se no 16/01/2019, e os atos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) com
o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe, conforme a seguinte programação:

Dia – 16/01/2019
09h30min. Início do credenciamento

habilitação nº02.
e entrega dos envelopes propostas nº01,

09h30min. Análise do credenciamento e abertura dos envelopes propostas.

A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da
sessão. O pregoeiro informará previamente a mudança dos horários para ciência de todos os participantes.

I – DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses, para limpeza, conservação, higienização
e desinfecção e limpeza técnica de tratamentos de pisos com fornecimento de mão de obra, material de
consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e
responsabilidade da Prefeitura do Município de Pariquera-Açu, de acordo com o Anexo I – Termo de
Referência e demais condições estabelecidas neste edital.

II - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Das Condições :
2.1.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta
licitação que atenderem às exigências de habilitação e que estiverem registrados em atividade econômica
compatível com o seu objeto.
2.1.2. A participação na Licitação implica na aceitação plena e irretratável das condições e normas deste Edital.
2.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
2.1.3.1 - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência
prevista na Lei Complementar nº 123/06 e demais alterações.
2.1.3.1.1 - Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) fica ressalvado o disposto nos art.
42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006 e demais alterações, sendo que o não cumprimento
do disposto nesta lei poderá acarretar as sanções e penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal de Licitações
nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.
2.1.3.1.3 - Entende-se por Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), àquelas enquadradas
nos limites determinados no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e demais alterações, a saber:
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A) no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

B) no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
2.1.3.1.4 - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006 e demais alterações, o produto de venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos.

2.2. Das Restrições :
2.2.1 - Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a
participação de empresas:
2.2.1.1 -Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.1.2 - Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.1.3 - Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Prefeitura Municipal, nos
termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
Impedidas de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº
10.520/02;
2.2.1.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98 e impedidas de
contratar para os fins estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.218/99;
2.2.1.5 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
2.2.2 - A participação no presente certame implica na inexistência de sanção de declaração de inidoneidade,
respondendo por má fé a participação nesta condição.

III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentadas as seguintes documentações:
3.1.1 - Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte.
3.1.2 - Será considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se ao local de realização da
sessão pública após o credenciamento.
3.2 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.2.1- Tratando-se de procurador(a), a procuração por instrumento público ou particular, em papel timbrado da
empresa, caso não esteja em papel timbrado deverá estar com firma reconhecida, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, o estatuto social,
contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, que comprove os
poderes do mandante para a outorga.
3.3 - O representante legal e/ou procurador(a) deverá identificar-se através de documento oficial que contenha
foto.
3.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.
3.5 - As licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR, não se fazendo representar durante a
sessão de lances, ficarão impossibilitadas de praticar os lances, negociar preço, interpor recursos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame que exijam comparecimento pessoal.
3.6 - Quanto às microempresas e às empresas de pequeno porte:
3.6.1 - Além do documento estipulado no item 3.1, deverá ser apresentada, fora dos envelopes, declaração de
microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45
da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste edital.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no
Anexo VI ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
4.1.1 - Os licitantes que encaminharem seus envelopes via postal com AR também deverão apresentar a
declaração acima juntamente com a proposta comercial.
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Razão Social do Proponente
Envelope nº01– Proposta

Pregão nº 050/2018
Processo nº 103/2018

Razão Social do Proponente
Envelope nº02 – Habilitação

Pregão nº 050/2018
Processo nº 103/2018

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

4.2.1 - A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do
licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega.
4.2.2- Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope nº 2 - Habilitação antes do envelope nº1 - Proposta,
por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente fechado sem análise de seu conteúdo e
rubricado por todos os presentes.

4.3 - A proposta deverá ser elaborada (digitada ou datilografada) em papel timbrado da empresa e redigida em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, e ser datada e assinada pelo representante legal
do licitante ou pelo(a) procurador(a), juntando-se a procuração.
4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em vias originais, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo(a)
Pregoeiro(a) ou por membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
5.1.1 Razão social, endereço e CNPJ.
5.1.2 - Número do processo e do pregão presencial.
5.1.3 - Descrição do objeto ofertado.
5.1.4 - Preço em moeda corrente nacional (não será admissível cotação de preços em milésimos de real, ou seja,
expressão monetária inferior aos centavos), em algarismo.
5.1.4.1 - O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos
sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o serviço licitado, e constituirá a única e completa remuneração
pelo fornecimento.
5.1.5 - Obedecer a seqüência de apresentação dos itens tal como ele consta do Anexo I do presente instrumento.
5.2 - Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
5.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital.
5.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter a documentação a seguir relacionada, que diz
respeito a:

6.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA
A) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
B) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;
C) 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;
6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" e "b" ou "c" deste subitem 6.1.1 não precisarão constar
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do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão.

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.1.2.1. – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

6.1.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste
certame;

6.1.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

6.1.2.3.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e

6.1.2.3.2) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual (débitos inscritos na
dívida ativa), relativa à sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame ;

6.1.2.4. – Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

6.1.2.5. – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

6.1.2.6. – Prova de Regularidade Municipal, do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei, com prazo de
validade em vigor (artigo 29, inciso III, Lei Federal nº 8.666/93).

6.1.2.6.1 – Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Tribuos Mobiliarios, expedido pelo
Municipio, domicilio ou sede do licitante, com validade

6.1.3. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição;

6.1.3.1.2. Havendo alguma restrição da comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de cinco dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa;

6.1.3.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.9.2, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-
se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento
licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6.1.4. - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal do licitante que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de
acordo com o inciso XXXIII do art. 6º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 26/10/99,
conforme modelo anexo (Anexo V).

6.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
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6.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo
cartório do distribuidor do estabelecimento principal (sede) da pessoa jurídica, com data de emissão não
superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação.
6.1.3.2 - Comprovação de Capital Social devidamente integralizado e registrado na forma da Lei, igual ou
superior a R$ 10% (dez por cento ) do valor estimado para esse pregão .

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.1.4.1 - Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do licitante,
que comprovem quantitativos pertinentes a Limpeza Hospitalar (limpeza, conservação e desinfecção) com
fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, material e equipamentos e Impermeabilização e
tratamento de pisos emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que comprovem
Capacitação Técnica dos licitantes.
Nota 1: O(s) Atestado(s) deverá (ão) conter:
- Datas de início e término;
- Local da prestação dos serviços;
- Quantidades executadas;
- Caracterização do bom desempenho do licitante;
- A identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário.
6.1.4.1.1 - A comprovação de aptidão referida no item 6.1.4.1, será feita por no mínimo 1 (um) Atestado

fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
6.1.4.1.2 - Comprovação de aptidão referida no item 6.1.4.1, comprovar no mínimo a realização de serviços

diários (mínimo de segunda a sexta-feira com área mínima de 790,625 m2 ) que refere-se a 50 % do serviço
diário previsto para execução, podendo ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos
atestados ou certidões quanto dispuser o licitante.
6.1.4.1.3 - O atestado devera ser datados e assinados por pessoa física identificada pelo seu nome e cargo

vvexercido na entidade, bem como dados para eventual contato, estando as informações sujeitas a conferência
vvpelo Pregoeiro.

6.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
6.1.5.1 – Indicação do responsável ou responsáveis que assinarão o Termo de Contrato, com a qualificação
completa e cargo que ocupa ou ocupam na empresa e, se procurador, o instrumento de mandato.
6.1.5.2 - A proponente deverá apresentar “Atestado de Visita Técnica”, conforme o modelo constante do
ANEXO IX .
6.1.5.2.1 - A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza
dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do objeto da contratação, permitindo aos
interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de
acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração nenhuma
responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.
Poderão ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário. Cada visita deverá ser
agendada pelo telefone (13) 3856-5110, no período das 09:00 às 17:00 horas.
6.1.5.2.2 - Por um representante, devidamente credenciado, competirá a cada interessado, quando da visita
técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informações
necessárias à elaboração da sua proposta.

6.1.5.2.3 - A realização da visita técnica será OPCIONAL DAS LICITANTES INTERESSADAS EM
PARTICIPAR DO CERTAME, sendo que a empresa que optar por não realizar a visita técnica caso
vencedora, deverá cumprir o contrato na integra, não podendo alegar desconhecimento das condições para a
execução dos serviços

6.1.5.2.4 - A proponente não poderá pleitear, em hipótese alguma, modificações nos preços, prazos ou
condições ajustadas.

6.2- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como
válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas,
exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 6.1.3.1) onde é solicitado o prazo de 90 (noventa)
dias.
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6.2.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de habilitação
deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por estabelecimento filial, todos os
documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.2.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
7.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo será realizada a sessão pública de processamento do
Pregão para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante apresentar identificação e
se for o caso, comprovante da existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática
de todos os demais atos inerentes ao certame.
7.2 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes, entregarão ao(à) pregoeiro(a) para credenciamento
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com modelo no
Anexo VI deste Edital, se for o caso, a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo
com modelo no Anexo VII deste Edital; e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.
7.3 - Analisado os credenciamentos, serão lançados em atas os nomes dos representantes legais e/ou
procuradores dos licitantes.
7.3.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta estará encerrado o credenciamento e, por

conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes.
7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
A) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
B) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
C) Cujos preços forem excessivos ou incompatíveis com os valores de mercado;
D)Cujos preços globais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexeqüíveis. Serão considerados
inexeqüíveis aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido demonstrada pelo Licitante.
7.4.1 - No que diz respeito aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros,
tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da proposta.
7.4.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

7.5 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado critério de MENOR PREÇO NO VALOR
GLOBAL, observadas as especificações exigidas neste Edital.
7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
A)Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
B) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.6.1 - Para efeito de seleção será considerado os preços unitários dos itens.

7.7 – O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
7.7.1- O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço.
7.8.1 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará na

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante,
para efeito de posterior ordenação das propostas.
7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a
etapa de lances, em ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
7.11 - Não será admitida desistência da proposta inicial ou dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante
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desistente às penalidades constantes no subitem 19.1 deste Edital.
7.12 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de
pequeno porte, nos seguintes termos:

7.12.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada;

7.12.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for melhor classificada, se dentro do
intervalo estabelecido no item 7.12.1, poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora da fase de lances, situação em que sua nova proposta será declarada a melhor oferta;

7.12.2.1 - O prazo para a formulação da proposta referida no subitem 7.12.2 será de 05 (cinco) minutos,
contados da convocação do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;
7.12.3- Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.12.1, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

7.12.3.1 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor,
respeitada a ordem de classificação.
7.12.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de

lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.13 - Não configurada a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do item 7.12,
será declarada a melhor oferta a proposta originalmente vencedora da fase de lances.
7.14 - O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
7.15 - Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço será aberto o Envelope nº02, contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
7.17 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
A) Substituição e apresentação de documentos, inclusive, via fac-símile, sendo que as vias originais ou
autenticadas dos documentos transmitidos via fac-símile deverão ser apresentadas no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração;
B)Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

7.17.1 - A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverá ser anexada aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.17.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
7.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado
e declarado vencedor do certame.
7.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro
examinará a oferta subseqüente de menor preço, observado o direito de preferência estipulado na Lei
Complementar nº 123/2006, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo,
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo
autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
7.20 - O licitante declarado vencedor, nos termos dos itens anteriores, terá o seu preço registrado na ata que
será formalizada.
7.20.1 - Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos fornecedores de bens ou prestadores de

serviços quantos concordarem, respeitada a ordem de classificação, decidindo-se eventual empate nos moldes
estabelecidos neste edital.
7.21- Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases
preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo(a) pregoeiro(a) e pelos representantes
credenciados, ficarão sob a guarda do(a) pregoeiro(a), sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou
na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1- No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr
no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.



RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000 – E-MAIL
PREFEITURA_GABINETE@YAHOO.COM.BR

8.2- A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso,
a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor e o encaminhamento do
processo à autoridade competente para a homologação.
8.3- Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará
o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.
8.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.6– A adjudicação será realizada pelo pregoeiro nos termos deste Edital.
8.7- Tratando-se a adjudicatária de microempresa ou empresa de pequeno porte em relação a qual se tenha
constado restrição ou ressalva no tocante à respectiva regularidade fiscal ao tempo da etapa de habilitação,
deverá ela demonstrar a correção da falta no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que se seguirem à publicação da
homologação, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, mediante prévio pedido da
interessada, sob pena de decair do direito à assinatura da ata, sem prejuízo da imposição das sanções previstas
no item 19.1 desteedital;
8.8- Quando a Adjudicatária se recusar a entregar a documentação exigida, assinar o contrato, a formalizar
o contrato ou atender o documento equivalente, bem como, se recusar a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is)
sagrou-se vencedora, poderão ser retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação,
nos moldes do item 7.19 deste edital.
8.8.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da

divulgação do aviso.
8.8.2- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado veiculação no endereço

eletrônico da Municipalidade (www.pariqueraacu.sp.gov.br).

IX– DA ASSINATURA DO CONTRATO
9.1– Homologado o resultado da licitação, será celebrada o Contrato, que firmará o compromisso entre as
partes que terá validade de 12 (doze) meses.
9.2 – O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do Contrato, via e-mail, fac- simile ou meio
equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.
9.3 – O proponente que, convocado para assinar o contrato, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será
excluído, sem prejuízo das penalidades estipulados no item XIX deste edital.

X – DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1 – Durante a vigência do Contrato, os preços permanecerão fixos e irreajustáveis.

10.1.1 – Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência,
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
bem como no caso de o preço tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor do
bem ou prestador do serviço será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua
adequação ao mercado.

XI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
11.1 As despesas provenientes da presente Licitação, serão cobertas com recursos disponíveis na dotação
orçamentária do orçamento Municipal vigente:
Ficha nº 64
Unidade Orçamentária: 01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Executora: 01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10.301 – Atenção Básica
Programa: 0002 –AtençãoBásica
Projeto: 2007 – Manut. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39 – Saúde Geral

XII – DAS CONTRATAÇÕES DE CORRENTES DO PROCESSO LICITATORIO
12.1– As contratações decorrentes do processo licitatório serão formalizadas por Contrato, cuja respectiva
minuta constitui anexo do presente ato convocatório, ANEXOS IX.
12.2– O(s) interessado(s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, contados a partir
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da convocação, que será feita por fac-simile ou outro meio equivalente; valendo o comprovante do fac-
simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento da convocação.
12.3 – Na ocasião de cada contratação, deverão ainda ser apresentados os seguintes documentos, sob pena
de a contratação não se realizar, sem prejuízo das penalidades cabíveis:
12.4.1 - A garantia estipulada no itemXIII.

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
13.1 - A garantia do contrato a ser assinado será prestada, após a convocação e antes da assinatura, mediante
depósito na Tesouraria Municipal, no valor correspondente a 3% (três inteiros por cento) do valor do contrato
a ser lavrado, em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia, (com prazo compatível com o da vigência
do contrato), ou fiança bancária, (com prazo compatível com o da vigência do contrato).
13.1.2 - Após o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia

prestada será liberada mediante requerimento dirigido ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio do
Serviço de Protocolo Geral.

XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato,
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
14.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão);
14.3 - responsabilizar-se pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente
por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros
no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.
14.4 - a executar o objeto deste contrato de acordo com as melhores técnicas, sempre responsável por seus atos.
14.5 - é responsável por todos os salários, encargos, obrigações trabalhistas, tributárias entre outros
valores envolvidos na prestação dos serviços objeto deste contrato.

XV– DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
15.1– Compete à Prefeitura:
15.1.1– A prática de todos os atos de controle e fiscalização do contrato;
15.1.2 – Efetuar o contrato com o fornecedor, conforme modelo Anexo – VIII;
15.1.3 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato

15.1.4 – Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);
15.1.5 – Indicar o gestor do contrato.

XVI DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1 – A(s) empresa(s) licitante(s) participantes da licitação deverá(ão) efetuar a realização dos serviços à
Prefeitura na forma, quantidades e prazos, estabelecidos no termo de contrato não podendo ultrapassar os
prazos limites estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
16.2 - O recebimento se fará de acordo com os artigos 73 a 76 da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.

XVII – DO PAGAMENTO
17.1 - O faturamento será mensal.
17.2- O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na
Nota Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal
manifestação.
17.3 - Havendo erro na Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da Fatura será
suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada,
para efeito de pagamento, a data do aceite da Fatura, reapresentada nos mesmos termos do item 17.2.
17.4- Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
17.5 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no
IPCAIBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro
rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 17.3.

XVIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
18.1 – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites
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previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do §
2º, inciso II do mesmo artigo.

XIX - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO
19.1- O atraso ou o descumprimento das obrigações assumidas no presente contrato permitirão a aplicação das
seguintes sanções pela CONTRATANTE:
19.1.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
19.1.2 - Multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os

seguintes limites:
19.1.2.1- 1% (um por cento) por descumprimento de cláusula contratual;
19.1.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de interrupção injustificada do

tratamento ou de recusa em receber a pessoa encaminhada pela Contratante.
19.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de

Pariquera-Açu
19.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.
19.2 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.
19.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou
caso fortuito.
19.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento,
ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.
19.5 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das
infrações cometidas.

XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que seja devida qualquer
indenização aos interessados.
20.2 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Seção de Licitações, na
Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu –SP, telefone (013) 3856- 2330.
20.3 - Os atos do(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Apoio representados pela análise e julgamento de recursos,
esclarecimentos e as decisões de homologação e adjudicação serão publicados na imprensa Oficial do
Estado e disponibilizados no endereço www.pariqueraacu.sp.gov.br.
20.4 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a
finalidade e a segurança da contratação.
20.5 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes; sendo que eventuais recusas ou
impossibilidades de assinaturas serão registradas expressamente na própria ata.
20.6 - Os atos ocorridos na sessão pública de processamento do pregão terão efeito presuntivo, de modo que
não poderão os licitantes que não se fizerem representar na sessão alegar qualquer prejuízo, em especial,
quanto à formulação de lances e ao exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº
123/2006.
20.7 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para
retirada junto à Seção de Licitações, na Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu–SP, após o
término da Sessão.
20.9 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar o ato convocatório do Pregão (presencial).
20.9.1 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) e equipe de apoio, auxiliados pelo setor responsável pela elaboração do
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edital, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
20.9.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do

certame.
20.10- Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à)
Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via
internet, ou via Fax, ou através de protocolo na Seção de Licitações, nos endereços indicados no edital.
20.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
20.12 - Integram o presente Edital :
20.12.1 - Termo de Referência (Anexo I);
20.12-2 - Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a

Administração (Anexo II);
20.12.3 - Modelo de Credenciamento (Anexo III);
20.12.4 - Modelo de Proposta (Anexo IV);
20.12.5 - Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8666/93 (Anexo V);
20.12.6 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos do Edital (Anexo VI);
20.12.7 - Declaração de qualificação microempresa ou empresa de pequeno porte (AnexoVII);
20.12.8 - Minuta de Contrato (Anexo VIII);
20.12.9 Atestado de Vistoria Técnica (Anexo IX)

21 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo.

Pariquera-Açu, 19 de dezembro de 2018

JOSE CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
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ANEXO I

PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018
PROCESSO Nº 103/2018

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência com vistas à eventual LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO e LIMPEZA TECNICA DE TRATAMENTOS DE PISOS ,
na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do
Município de Pariquera-Açu de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições
mínimas a baixo apresentadas.

1.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são ESTIMATIVOS e representam a previsão
do Departamento de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS ESTIMADO

UNIDADE FUNCIONARIOS
CLASSIFIÇÃO
DA ÁREA

FREQUENCIA E
HORÁRIOS

ÁREA (m2)
VALOR
MENSAL
ESTIMADO

ESF MARIA I.
S. MELCHER

01
CRÍTICA

SEMI CRÍTICA
Segunda a Sexta-

Feira –
8 horas Diárias

620,30
R$ 15.903,75

UBS SÃO JOÃO 02
CRÍTICA

SEMI CRÍTICA
Segunda a Sexta-

Feira –
8 horas diárias

960,95

TOTAL GERAL 1.581,25 m2

2.1 - FINALIDADES:
A) Implantação de procedimentos técnicos padronizados para conservação, limpeza e desinfecção de todos os

ambientes assistenciais, vinculados a CONTRATANTE;
B) Tratamentos (remoção de ceras, ferrugens, manchas, tintas) , Impermeabilização dos pisos com cera

acrílica e Impermeabilização dos vidros ( repelir água e sujeira) das Unidades de Saúde , vinculados a
CONTRATANTE;

C) Padronização de equipamentos a serem colocados à disposição na prestação de serviços;
D) Capacitação da mão-de-obra através de treinamento contínuo teórico e prático, reciclando a

operacionalização de acordo com as inovações tecnológicas deste segmento de mercado.
E) Enfim, execução dos serviços técnicos de limpeza, assegurando bons níveis de desinfecção, de acordo com

os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde), bem como
manutenção do estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e externo das
áreas abrangidas.

2.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS:

2.2.1 - INTERNAS

2.2.1.1 - ÁREA CRÍTICA: São “ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se
realizam procedimentos de risco, com ou sem paciente, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos”
(Resolução RDC nº 50, de 21/02/2002) Ex.:Centro Cirúrgico e Obstétrico, UTI, Sala de Emergência, Sala de
Drenagem, Sala de Sutura, Isolamentos, Lactário, Sala de Pequenas Cirurgias, Sala de Endoscopias, Central
de Material e Esterilização (área Suja), Lavanderia, (área suja), Necrotério, Cozinha, Guarda de Lixo
Infectante e outras que vierem a ser criadas.

2.2.1.2 - ÁREA SEMI-CRÍTICA: São “todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças
infecciosas de baixa transmissibilidade e de doenças não infecciosas. (Resolução RDC nº 50, de 21/02/2002)
Ex.:Unidades de Internação, Raio X, Salas de Curativo, Sala de Ortopedia, Laboratório de Análises Clínicas e
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de Anatomia Patológica, Sala de Ultrassonografia, Postos de Enfermagem, Observações Adulto e Infantil,
Ambulatórios, Consultórios, Sala de Eletrocardiograma.

2.2.1.3 - ÁREA NÃO CRÍTICA: São “todos os demais compartimentos dos EAS (Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde) não ocupados por pacientes, onde não se realizam procedimentos de risco” (Resolução
RDC nº 50, de 21.02.2002).
Ex.:Central de Abastecimento de Materiais, Conforto Médico, Rouparia, Banco de Olhos, Vestiários, Áreas
Administrativas (Almoxarifado, Farmácia, SAME, Agendamentos, etc.), Diretorias, PABX, Posto Bancário,
Balcões de Atendimento, Salas ou Áreas de Espera, Copa, Refeitório e outras que vierem a ser criadas.

2.2.2 - EXTERNAS:

2.2.2.1 - Seção de Administração da Frota, Guaritas das Portarias, Reservatórios e Caixas d’água, Cabines
Primária e Secundária, Abrigos de Gerador, Bombas de Vácuo e Ar Comprimido e Óxido Nitroso, Tanque e
Bateria do Oxigênio Líquido, Pátios, Escadas, Rampas, Porão, Calçadas Internas e Externas do pátio e outras
que vierem a ser criadas.

2.2.3 - PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA
2.2.3.1 - Toda limpeza, independente da área a ser limpa, deve seguir os princípios abaixo descritos:
1 - De cima para baixo;
2- Do mais limpo para o mais sujo, ou seja, do menos contaminado para o mais contaminado;
3- Num movimento único e em um só sentido; e
4- Do fundo da sala para a porta.

2.2.4 - CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE LIMPEZA
2.2.4.1 - A limpeza consiste na remoção da sujidade depositada nas superfícies inanimadas, utilizando-se
meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) e/ou químicos (detergente).

2.2.5 - LIMPEZA CONCORRENTE
2.2.5.1- É o processo de limpeza diária de todas as áreas, objetivando a manutenção do asseio, ou seja, limpeza
do piso, mobiliários, lavação de sanitários, coleta de resíduos e a reposição dos materiais de consumo diário
(papel toalha não reciclado, sabão líquido, sabão bactericida, papel higiênico, sacos para lixo preto e padrão
infectante, etc.), proporcionando ambiente limpo e agradável.

2.2.6 - LIMPEZA TERMINAL
2.2.6.1 - É o processo de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas da unidade, objetivando a redução da
sujidade e, conseqüentemente da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental.
É realizada periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas, janelas, pisos e
mobiliário, inclusive colchão e cama.

2.2.7 - REVISÃO DA LIMPEZA CONCORRENTE
2.2.7.1 - É o procedimento onde se executa a reposição de material de consumo, do material de higiene pessoal
e a retirada de sujidade e outros, sempre que houver necessidade.
A limpeza concorrente, a limpeza terminal e a revisão da limpeza concorrente devem ser executadas
metodológica e regularmente, respeitando-se os princípios básicos e as técnicas de cada procedimento.

2.2.8 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA:

2.2.8.1 - LIMPEZA

2.2.8.1.1 - LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE
Desinfecção úmida para as superfícies horizontais e verticais
Limpeza molhada para banheiros com solução detergente e desinfetante

2.2.8.1.2 - LIMPEZA CONCORRENTE
Deverá ser realizada diariamente e toda vez que for solicitada pelo enfermeiro ou responsável pela Unidade,
sempre utilizando sinalizadores de piso molhado.
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TECNICA
1- Retirar o Lixo ensacando-o em saco padronizado.
2- Retirar manchas de portas, maçanetas e paredes com pano úmido.
3- Limpar a unidade do paciente (cama: cabeceira e peseira, cadeira, mesa de cabeceira e escadinha), parede

da cabeceira, régua no painel ou manômetros de gases de cada leito sobre a parede com álcool a 70% ou
com este precedido de pano úmido e detergente neutro na presença de secreções corpóreas.

4- Limpar piso com pano ou mop úmido.
5- Desinfetar o piso com produto adequado.
6- Limpar suporte de hamper e biombos.
7- Colocar saco de lixo padronizado novo.
8- Lavar e desinfetar os sanitários.

2.2.8.1.3 - LIMPEZA TERMINAL
TECNICA
1- Verificar o estado do ambiente e confirmar a realização dos serviços com a enfermagem. Após a retirada

de materiais e roupas das enfermarias pela enfermagem, iniciar a limpeza terminal.
2- Recolher o lixo.
3- Limpeza úmida para todas as superfícies horizontais e verticais, com solução detergente, utilizando

sinalizador de piso molhado.
4- Proceder a limpeza de janela, caixilhos, vidros e peitorais, paredes, tetos, luminárias, portas e maçanetas.
5- Realizar a lavação do piso com máquina lavadora e extratora de líquidos para piso. Aplicação de produtos

com ação antiderrapante no piso para acabamento (usar produto adequado para cada tipo de piso).
6- Colocar saco de Lixo, padronizado (branco leitoso, conforme especificações ABNT, saco de lixo tipo II

NBR 9190), em local indicado pela CONTRATANTE;
7- Recolocar o mobiliário.
8- Lavar os sanitários;
9- Lavar os cestos e desinfectá-los.

2.2.8.1.4 - PERIODICIDADE: DIARIAMENTE
1) Limpar, lavar e desinfetar, com produtos devidamente aprovados pelo Ministério da Saúde, pisos em geral,
quartos de enfermaria, salas em geral, escadas, corredores de acesso e intercomunicação, cabines de elevadores,
divisórias, pilastras, balcões, portas, janelas, corrimãos, vestiários, pias, azulejos, cestos de lixo, lavatórios;
2)Lavar, desinfetar e desodorizar todos os sanitários completos, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, e,
lavar as dependências de cozinha e refeitórios;
3) Limpar todo o mobiliário dos consultórios, salas de curativo, salas de observação e demais dependências,
com material adequado e técnicas de limpeza de acordo com a Portaria nº 930/92 do Ministério da Saúde, bem
como, salas de procedimento e laboratório, onde houver.
4) Executar limpeza terminal e desinfecção de ambientes contaminados e de áreas críticas, de acordo com o
estabelecido em legislações pertinentes, em vigor do Ministério da Saúde;
5) Limpar todas as áreas técnicas e administrativas, proceder limpeza com aspirador de pó em todos os tapetes,
carpetes, passadeiras e capachos, incluindo remoção de manchas com produtos apropriados, e com enceradeira
as partes enceradas;
6) Limpeza com pano e material apropriado de todos os equipamentos de escritório, telefonia, bebedouros,
móveis, incluindo estantes, persianas, ventiladores, prateleiras, livros; etc.
7) Varrer toda a parte externa do prédio e proceder a retirada de papéis e outros detritos das áreas ajardinadas,
mantendo limpas as dependências externas do prédio (pátio, jardins e entradas: principal e de funcionários) e a
lixeira externa;
8) Remoção de detritos dos cestos das salas, corredores e instalações sanitárias, cinzeiros, caixas de areia e
outros coletores acondicionando-os em sacos próprios, fornecidos pela CONTRATADA, sendo que os
mesmos deverão obedecer as especificações de normas técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas
Técnica– ABNT. Os sacos deverão ser retirados dos prédios, para sua coleta diária pelo serviço de limpeza
pública, respeitando os horários legais estipulados quanto a colocação destes em recipientes em via pública.
9) Abastecer as saboneteiras, toalheiros e suportes de papel higiênico, com material de primeira qualidade a ser
fornecido pela CONTRATADA, tantas vezes quantas forem necessárias;
10) Lavagem completa com água, detergente e outros materiais adequados dos pisos internos e externos da
unidade.
11)Lavar e desinfetar lixeiras e área reservada para guarda de lixo, bem assim carros coletores de lixo, após
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cada coleta;
12) Manter a limpeza contínua nas dependências de maior fluxo de usuários (saguões, salas de espera,
corredores, etc.).
13) Varredura de áreas pavimentadas e não pavimentadas;
14) Limpeza não programada em consultórios, de acordo com a solicitação da Enfermeira ou do Responsável
pela Unidade;
15) Limpeza terminal na lixeira externa após a coleta realizada pelo serviço de limpeza publica
16) Limpar vasos e jardineiras;

SEMANALMENTE (em dias programados)
1) - Lavagem completa com água, detergente e outros materiais adequados, dos pisos, paredes, divisórias,
azulejos, portas, aparelhos das copas e sanitários, inclusive sob as pias das copas e áreas externas.
2)-Limpar todos os pisos (cerâmica, paviflex, etc.) com cera antiderrapante; limpar e aplicar lustrador de
móveis não gordurosos em todos os móveis de madeira; limpeza de prateleiras e livros; limpeza com pano
umedecido e removedor especifico para limpeza de estofados de vinil, couro ou pano; limpeza dos ralos,
desinfetando-os com solução de hipoclorito de sódio a 1%, limpeza com pano umedecido em solução de sabão
neutro nos equipamentos de aço, plástico e alumínio (arquivos, ventiladores, persianas, extintores de incêndio,
etc.)
3) Limpeza total de todas as janelas por dentro e por fora com material próprio para os vidros e caixilharia.
4) Limpar com polidor de metais todos os metais das instalações;
5) Lavar e desinfetar bebedouros.
6) Limpar placas indicativas e relógios de parede;
7) Lavar as áreas pavimentadas;
8) Remover os detritos depositados nas calhas pluviais;
9)Limpar filtros de água e geladeiras internamente por determinação e supervisão do responsável pelo setor.
10)Efetuar todo e qualquer serviço referente a limpeza geral e diária.

QUINZENALMENTE (EM DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS)

1) Polimento de chapas metálicas de acabamento e limpeza de todas as calhas com lâmpadas fluorescentes e
plafons.
2) Proceder a limpeza dos forros das dependências do prédio.
3) Limpar extintores e equipamentos de incêndio;
4) Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária e semanal.

MENSALMENTE (EM DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS)

1) Tratar e Impermeabilizar com cera acrílica antiderrapante todos os pisos (cerâmica, paviflex, etc) ;
2) Limpar todas as persianas com pano umedecido em produto apropriado;
3) Remover detritos das calhas de águas pluviais.
4)Limpar os globos de luz, calhas com lâmpadas fluorescentes e demais aparelhos de iluminação;
5) Limpar o teto de todas as dependências da Unidade;
6) Limpar ventiladores;
7) Limpar tubulações aéreas de ar condicionado;
8) Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral diária, semanal e quinzenal.

SEMESTRALMENTE: em dias programados.

1) Limpeza e Impermeabilização de todos os vidros interno,externos e fachadas dos prédios com produtos
específico;
2) Tratar e impermeabilizar os pisos quando necessários;
3) Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária, semanal, quinzenal e mensal.

SEMPRE QUE NECESSÁRIO:(a critério da Unidade)

1) Excepcionalmente, para suprir as campanhas oficiais que são realizadas nas unidades, aos sábados, ao
longo de cada ano, deverá a empresa disponibilizar, a pedido da CONTRATANTE, a equipe de limpeza da
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unidade para promover a limpeza das áreas utilizadas no dia da realização do evento.
2) Para tanto a empresa deverá prever em seus custos tais despesas, para suprir até 05 (cinco) campanhas

oficiais por ano a serem realizadas e comunicadas à CONTRATADA com antecedência mínima de 72
horas.

OBS.: A periodicidade de qualquer serviço poderá ser alterada de acordo com a necessidade e as peculiaridades
de cada Unidade.

2.2.9 DISPOSIÇÃO DO LIXO:

2.2.9.1 - CLASSIFICAÇÃO;
Procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares é dividido em vários passos: separação, embalagem,
coletas e transporte interno, armazenamento e processamento final.

2.2.9.1.1 - Separação
Segundo classificação existente os resíduos provenientes da área podem ser classificados em gerais e especiais,
incluindo entre estes os infecciosos, químicos, patológicos e outros; Para separação optou-se pela seguinte
classificação como segue:
Lixo Geral: lixo administrativo interno, ou resultante da varredura das áreas externas e resíduos alimentares do
refeitório;
Lixo Hospitalar: restos alimentares de pacientes, resíduos sólidos resultantes da manipulação dos pacientes
(exceto patológico), cortantes e perfurantes, materiais infectados e resíduos orgânicos.

2.2.9.1.2 - EMBALAGEM
Lixo Geral: deverá ser depositado em saco plástico resistente na cor preta segundo o tamanho necessário.
Lixo Hospitalar: deverá ser depositado em saco específico e padronizado: branco leitoso, espessura
padronizada pela ABNT (saco de lixo tipo II da NBR 9190) e tamanho determinado.
Para embalagem de cortantes e/ou perfurantes devem ser observadas as normas estabelecidas pela Secretaria
de Estado da Saúde, devendo a

2.2.9.1.3 - COLETA DE TRANSPORTE INTERNO
O carrinho utilizado deve estar identificado e ser próprio para lixo: fechado com tampa, lavável, com cantos
arredondados e sem emendas na sua estrutura;
Deve existir um Fluxograma e cronograma da coleta interna do lixo de conhecimento de todas as áreas
evitando o cruzamento de fluxo limpo e contaminado.

2.2.9.1.4 - ARMAZENAMENTO
Lixo Geral: Os sacos de lixo, devidamente embalados deverão ser armazenados em área própria, a lixeira,
devendo todos os sacos estarem bem lacrados. O local deverá ser lavado diariamente, mantido em total higiene
e com as portas permanentemente fechadas. Processamento final: O poder Público se encarregará da coleta e
do transporte externo até seu destino final.
Lixo Hospitalar: Os sacos brancos de lixo e as caixas de recebimento de material perfuro- cortante, serão
armazenados em área própria, separadas do lixo geral devendo a porta do local obrigatoriamente manter-se
fechada para a segurança.
Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e do transporte externo até seu destino
final (incineração).

2.2.10 - DAS ESPECIFICAÇÕES GERAL
1- Todo trabalho deverá ser feito, respeitando-se o horário de expediente da Unidade, evitando falas altas e
desnecessárias, derrubamento de equipamentos ou materiais, enfim, tudo que possa prejudicar o atendimento
do paciente e o bom andamento dos serviços.
2- Utilizar máquinas do tipo lavadora e extratora de líquidos para o piso.
3- Utilizar mops ou rodos, panos próprios de serviço de limpeza para o chão, para o mobiliário e para a parede,
todos demarcados com as cores das áreas críticas, semi-críticas e não críticas, de modo a ficar visível quando o
pano de uma área estiver sendo utilizado em local indevido.
4- Utilizar baldes demarcados para uso em separado de todas as áreas (criticas, semi-críticas e não críticas)
identificados com cores e entre eles o que receberá água limpa e água com detergente.
5- Elaborar quadros de identificação das cores e respectivos locais de uso de panos de limpeza e mantê-los em
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locais visíveis para constante observação.
6- Elaborar manuais de procedimentos para cada tipo de limpeza nas diversas áreas, constando o método, o
material, a periodicidade e o horário para a execução da limpeza.

2.2.10.1 - LIMPEZA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO

2.2.10.1.1 - Procedimentos nas Áreas Internas
A limpeza terminal das áreas críticas e semi-críticas deverá ser realizada uma vez por semana, ou quando for
solicitada pela chefia do setor.
A limpeza concorrente deverá ser feita pela manhã e revisada nos outros turnos de forma permanente.
A limpeza terminal do refeitório e cozinha deverá ser realizada semanalmente. Cada área deverá ser
higienizada conforme rotina própria.
As técnicas e as soluções químicas utilizadas deverão ser as recomendadas pelo Ministério da Saúde.
Sempre que houver presença de matéria orgânica, deverá ser executado a descontaminação ou desinfecção
localizada, conforme técnica.
Nos procedimentos de limpeza considerados limpos (superfícies sem presença de matéria orgânica) deverão
ser padronizados materiais e luvas de procedimentos nas cores diferentes dos procedimentos tidos como
contaminados.
Deverão ser padronizados materiais e luvas em cores distintas para limpeza de piso, sanitários e em locais com
presença de matéria orgânica.
Os depósitos de resíduos sólidos deverão ser desinfectados diariamente (logo após o recolhimento do lixo).
Os carrinhos de coleta dos resíduos sólidos deverão ser desinfetados sempre que a coleta for concluída.
Os containeres de lixo deverão ter locais apropriados para sua permanência, de forma que facilite a sua
desinfecção.
Nas rotinas de limpeza só se utilizará vassouras na área externa, substituindo-se o seu uso pelo mop pó nas
outras áreas.

2.2.11 - DOS PRODUTOS E MATERIAIS
Todos os materiais, equipamentos e produtos químicos específicos a serem utilizados, deverão ser fornecidos
na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa execução dos serviços e distribuídos diariamente
pela empresa CONTRATADA.
Os carros de limpeza deverão acondicionar 02 (dois) baldes diferenciados por cores, possuir suporte para saco
de coleta de lixo e prateleiras para transportar papel higiênico, papel toalha, sacos de lixo limpos e produtos e
materiais de limpeza; deverão também, ser de material anti corrosivo, resistentes a desinfetantes e detergentes,
leve, prático, funcional, higiênico e dotado de rodas giratórias.
A fim de padronizar os materiais de consumo e equipamentos que sejam de 1ª qualidade, informamos que
todos e quaisquer produtos deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e
nesse caso solicitamos aos licitantes apresentar a relação detalhada dos mesmos que serão utilizados para a
execução da limpeza Técnica Hospitalar, em quantidade, marca e fabricante.
A CONTRATADA obriga-se a realizar análise dos produtos empregados, quando solicitado pela
CONTRATANTE, por órgão oficial, às expensas da CONTRATADA.
A quantidade dos produtos a ser fornecida, deverá ser suficiente para proporcionar uma perfeita limpeza das
dependências dos prédios e de seus equipamentos e utensílios.

1)Relação dos produtos a serem utilizados pela CONTRATADA:
1- Limpa vidros com poder anti embaçante e repelente a água e sujeiras;
2- Ácido Clorídrico;
3- Cera Acrílica antiderrapante, adequada para utilização em serviço hospitalar/Unidade de Saúde;
4- Limpa pisos;
5- Restaurador de piso;
6- Removedores de cera;
7- Produtos específicos para limpeza de laminados e fórmicas ;
8-Removedor de ferrugem em pisos;
9- Álcool 70%
10- Limpador geral com Ação Bactericida;
11- Amoníaco;
12- Hipoclorito de Sódio;
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13- Lustra móvel;
14- Solução detergente e desinfetante com ação bactericida;
15- Saponáceo liquido;
16- Pedra sanitária;
17- Sabão em pó;
18- Detergente neutro;
19- Sabonete liquido bactericida;
20- Polidor de metais;
21- Papel higiênico;
22- Papel toalha.

2) Relação dos materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA:
1- Discos limpadores para máquina ;
2- Escovas de pêlo para máquina;
3- Discos removedores;
4- Discos polidores;
5- Escovas de nylon;
6- Fibras de limpeza em geral (branca e verde);
7- Esponja de aço micro texturizado;
8- Rodos;
23- Vassouras;
24- Mop;
25- LT com cabo;
26- Baldes de plástico;
27- Panos de chão;
28- Flanelas;
29- Desentupidores de W.C. ;
30- Desentupidores de pia;
31- Luvas de borracha;
32- Bota de borracha;
33- Calçado EVA;
34- Pá de lixo.
Não há como precisar a quantidade dos produtos e materiais a serem utilizados, pois sua utilização dar-se-á
conforme a rotatividade dos usuários dos serviços de saúde.

2.2.12 - DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados deverão estar em perfeito estado de funcionamento e no caso de
apresentarem defeitos ou quebra, deverão ser substituídos imediatamente, sob pena de inadimplemento do
contrato. Para tanto a CONTRATADA deverá manter um estoque de equipamentos à disposição da
CONTRATANTE.
As máquinas tais como as enceradeiras, aspiradores de pó, etc., deverão ter protetores externos de borracha,
com a finalidade de não danificar as paredes, divisórias, móveis, etc.
Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, as informações das instalações necessárias para funcionamento
de quaisquer equipamentos;

1) Relação dos equipamentos e EPIs a serem utilizados pela CONTRATADA na execução dos serviços:
1- Aspiradores de pó;
2- enceradeira para pisos;
3- Máquinas de lavar e secar;
4- Carro com espremedor;
5- Carro multifuncional America;
6- Aspiradores de água;
7- Lavadora de alta pressão;
8- Extensões elétricas;
9- Mangueira com metragens adequadas;
10- Escada com degraus; suficientes para a limpeza interna e externa dos vidros e luminárias, compatível à
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altura para realização do serviço;
11- Extensores para limpeza interna e externa dos vidros;
12- Kit limpa vidros;
13- Uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários para seus funcionários;

3 – PRAZOS
3.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são ESTIMADOS e representa a previsão do
Departamento de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme
Artigo 57, Inciso II da Lei Federal 8666/93.

4 – CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 – A contratada deverá realizar o serviço à Prefeitura na forma, quantidades e prazos previstos neste
contrato e em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência- Anexo I do Pregão
050/2018
4.2 - O recebimento se fará de acordo com os artigos 73 a 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - O faturamento será mensal, de acordo com a medição mensal.
5.2 - O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota
Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
5.3 - Havendo erro na Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da Fatura será
suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada,
para efeito de pagamento, a data do aceite da Fatura, reapresentada nos mesmos termos do item 6.2.
5.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
5.5 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCAIBGE,
bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em
relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 5.3.

6 - OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhasdetectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA
7.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato,
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão);
7.3 - responsabilizar-se pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente
por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros
no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.
7.4 - a executar o objeto deste contrato de acordo com as melhores técnicas, sempre responsável por seus atos.
7.5 - é responsável por todos os salários, encargos, obrigações trabalhistas, tributárias entre outros
valores envolvidos na prestação dos serviços objeto deste contrato.

8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas
penalidades previstas em lei.

Pariquera-Açu, 19 de dezembro de 2018
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JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
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ANEXO II

PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018
PROCESSO Nº 103/2018

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., CPF: representante legal da

firma ..........................., CNPJ interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº

025/2018), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU, DECLARO, sob as penas da

Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital, que inexiste impedimento legal contra a

firma para licitar ou contratar com a Administração

........................... , .... de ............... de 2018

Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

(carimbo da empresa)
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ANEXO III

PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018
PROCESSO Nº 103/2018

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo),
neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
PARIQUERA-AÇU (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais)
praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º (ou de
forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes,
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação,
assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes,
dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

.......................... , .... de ............... de 2018

Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

(carimbo da empresa)

RECONHECER FIRMA(S)
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ANEXO IV

MODELO - Proposta
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018
EDITAL Nº 070/2018
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Fornecedor: CNPJ nº
Endereço: nº Complemento: Bairro:

Cidade: Estado: CEP
E-mail:
Banco: - Agência: - Conta: Telefone
para contato

Segue nossa proposta para fornecimento dos serviços a seguir:

UNIDADE FUNCIONÁRIOS
CLASSIFIÇÃO DA

ÁREA
FREQUENCIA E
HORÁRIOS

ÁREA (m2) VALOR TOTAL
12 (doze) meses

ESF MARIA I.
S. MELCHER 1

CRÍTICA
SEMI CRÍTICA

Segunda a Sexta-
Feira –

8 horas Diárias

620,30

UBS SÃO
JOÃO 2

CRÍTICA
SEMI CRÍTICA

Segunda a Sexta-
Feira –

8 horas diárias

960,95

TOTAL GERAL 1.581,25 m2 R$

........................... , .... de ............... de 2018.

Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

(carimbo da empresa)



RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 – CEP 11930-000 – E-MAIL
PREFEITURA_GABINETE@YAHOO.COM.BR

ANEXO V

Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018
PROCESSO Nº 103/2018

DECLARAÇÃO

..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade
nº ....................... e do CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na
condição de aprendiz”.

........................... , .... de ............... de 2018.

Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

(carimbo da empresa)
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ANEXO VI

PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018
PROCESSO Nº 103/2018

DECLARAÇÃO

Eu, ............(nome)..........., representante legal da firma..........................., interessada em participar no Processo
Licitatório (Pregão Nº 050/2018), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU, DECLARO, nos
termos do subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendimento aos requisitos de
habilitação.

.............................. , .... de ............... de 2018

Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

(carimbo da empresa)
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ANEXO VII

PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018
PROCESSO Nº 103/2018

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃOMICROEMPRESA

OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº é

( ) microempresa ou ( ) empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório
realizado mediante (modalidade/nº) , bem como estando apta para exercer o direito de ser
habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições,
declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 02
(dois) dias úteis, contados da data de publicação da homologação deste certame, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93.

.............................. , .... de ............... de 2018.

Assinatura do representante legal
Nome
RG nº...................................

(carimbo da empresa)
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ANEXO IX

PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2018
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 050/2018
EDITAL Nº 070/2018

Objeto: Constitui objeto desta licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses, para limpeza, conservação,

higienização e desinfecção e limpeza técnica de tratamentos de pisos com fornecimento de mão de obra,

material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob

administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Pariquera-Açu.

ATESTADO DE VISTORIA

Atesto para fins de certame licitatório que a Empresa ______________________,

representada neste ato, pelo Sr. _______________________________________, RG nº __________________,

compareceu a Secretaria de Saúde de Pariquera-Açu , nesta data a fim de proceder vistoria, com vista a conhecer

a classificação da área de serviço, natureza e vulto da contratação

Pariquera-Açu ,.........., de ...................... de 2018.

_____________________________________

(Nome, assinatura do responsável pela Unidade)

__________________________

(Nome, assinatura do licitante)
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº xx/2018
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 050/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2018

VALOR DO CONTRATO R$

Cláusula I
1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual:
a) Como CONTRATANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU, com endereço na Rua XV de novembro, 686 –
Centro, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 46.586.120/0001-08, representada pelo Sr. JOSÉ
CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal.
b) Como CONTRATADA:(qualificação do fornecedor)

Cláusula II - OBJETO
2.1 - Constitui objeto desta licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses, para limpeza, conservação,
higienização e desinfecção e limpeza técnica de tratamentos de pisos com fornecimento de mão de
obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de
Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Pariquera-Açu de acordo com
as quantidades, especificações e prazos contidos neste contrato e constantes do Anexo I, Termo de
Referência, do Edital nº 070/2018, que, independentemente de transcrição, fica fazendo parte deste
instrumento.
Cláusula III - DOS PREÇOS
3.1 - O valor atribuído individualmente pela prestação dos serviços da presente contratação será o seguinte:

UNIDADE
CLASSIFIÇÃO DA

ÁREA
FREQUENCIA E
HORÁRIOS

ÁREA (m2)
VALOR TOTAL

MEDIO
ORÇADO

ESF MARIA I. S.
MELCHER

CRÍTICA
SEMI CRÍTICA

Segunda a Sexta-
Feira – 8 horas

Diárias
620,30

UBS SÃO JOÃO
CRÍTICA

SEMI CRÍTICA
Segunda a Sexta-
Feira – 8 horas

diárias
960,95

TOTAL GERAL 1.581,25 m2 R$

3.2- Os preços incluem todas as despesas diretas e indiretas da prestação dos serviços, bem como encargos
sociais e trabalhistas, transportes, seguros, benefícios, liquidação de responsabilidades por acidentes de
trabalho ou que causem danos ou prejuízos ao Município ou a terceiros por motivo de dolo, negligência,
imprudência ou imperícia da contratada, de seus prepostos ou funcionários.

3.3 - Para fazer frente às despesas do presente contrato, existem recursos orçamentários empenhados
onerando a dotação seguinte:
Ficha nº
Unidade Orçamentaria:
Unidade Executora:
Função: 10.302 –
Programa: 0003 –
Projeto: 2007 –
3.3.90.39 –
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Cláusula IV - REAJUSTE DOS PREÇOS
4.1 - Não haverá reajuste de preços.

4.1.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de
efeitos extraordinários (álea econômica extraordinária e extracontratual).
4.1.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. Ocorrendo a hipótese de prorrogação

SSSSSSS contratual, os valores contratados poderão ser reajustados, consoante dispõe o art. 40, XI c.c. 65, II,
SSSSSSS“d”, da Lei 8.666/93; utilizando-se como índice o “IPC-FIPE”, ou qualquer outro que venha a
SSSSSSSsubstituí-lo à época do ajuste.

Cláusula V – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1- O faturamento será mensal.
2- O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na
Nota Fiscal Fatura apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de tal
manifestação.
3- Havendo erro na Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da Fatura será
suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada,
para efeito de pagamento, a data do aceite da Fatura, reapresentada nos mesmos termos do item 17.2.
4- Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
5- Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no
IPCAIBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro
rata tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 17.3.

Cláusula VI - DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– A contratada deverá realizar o serviço à Prefeitura na forma, quantidades e prazos previstos neste
contrato e em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência- Anexo I do Pregão
050/2018.
- O recebimento se fará de acordo com os artigos 73 a 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Cláusula VII - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
7.1. - O presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo período de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual período, conforme Artigo 57, Inciso II da Lei Federal 8666/93.

Cláusula VIII– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 – A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
8.1.1- efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido na Cláusula Quinta deste Contrato;
8.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
8.1.3 - comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no
Termo de Referência - Anexo I do Edital nº 070/2018 e no presente Contrato;
8.1.4 - notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
8.1.5- a designar um gestor para acompanhamento do contrato.

8.2 – A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
8.2.1- manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato,
informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
8.2.2- atender as demais condições descritas no Termo de Referência (Anexo I do Edital dePregão);
8.2.3- responsabilizar-se pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, respondendo civil e criminalmente
por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros
no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.
8.2.4- a executar o objeto deste contrato de acordo com as melhores técnicas, sempre responsável por seus atos,
e com observância da legislação aplicável.
8.2.5 - é responsável por todos os salários, encargos, obrigações trabalhistas, tributárias entre outros valores
envolvidos na prestação dos serviços objeto deste contrato.
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Cláusula IX - DAS SANÇÕES
9.1 – O atraso ou o descumprimento das obrigações assumidas no presente contrato permitirão a aplicação das
seguintes sanções pela CONTRATANTE:
9.1.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
9.1.2 - Multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os
seguintes limites:

9.1.2.1 - 1% (um por cento) por descumprimento de cláusula contratual;
9.1.2.2- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de interrupção injustificada do tratamento

ou de recusa em receber a pessoa encaminhada pela Contratante
9.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Pariquera-Açu.
9.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.
9.2 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato.
9.3- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou
caso fortuito.
9.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento,
ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.
9.5 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das
infrações cometidas.

Cláusula X - DA RESCISÃO
10.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as
conseqüências previstas abaixo.
10.2 – A rescisão contratual poderá ser:

10.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
10.2.2- amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da Contratante;
10.2.3 - judicial, nos termos da legislação.
10.3 - Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº8.666/93;
10.4 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido;
10.5 - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências previstas no art. 80,
incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

Cláusula XI - VALOR DOCONTRATO
11.1 - As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$..................... (.................), para
todos os legais e jurídicos efeitos, sendo que será efetuado o pagamento mediante NOTA FISCAL emitida.

Cláusula XII - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno conhecimento dos
elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar
nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo de seu perfeito cumprimento.
12.2 - A Prefeitura Municipal poderá, em qualquer ocasião, modificar as quantidades, reduzindo ou
aumentando o volume das entregas, ficando a contratada obrigada a manter os mesmos preços unitários, desde
que as modificações feitas não excedam mais de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
12.3 Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, inclusive com relação aos
casos omissos do Edital nº 070/2018 e deste Contrato.
- Faz parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação, os anexos e a proposta da contratada.
12.5 - A contratada reconhece os direitos da Administração (cláusulas exorbitantes) e a possibilidade de
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rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.

Fica eleito o foro do Município de Pariquera-Açu, para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do
presente ajuste.

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em
03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença de duas testemunhas abaixo indicadas.

Pariquera-Açu, .. de ..... de 2018

Assinaturas

Testemunhas
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Declaro para os devidos fins que retirei integralmente junto ao endereço eletrônico
www.pariqueraacu.sp.gov.br o EDITAL de Licitação referente ao PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 050/2018.
Objeto: na LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO e LIMPEZA
TECNICA DE TRATAMENTOS DE PISOS

Nome da Empresa:

CNPJ Nº

Endereço:

Bairro: Cidade:

Telefone ( ) FAX: ( )

E-mail:

Contato:

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO (DATILOGRAFADOOU
DIGITADO) E ENVIADO ATRAVÉS DO FAX: (13) 3856-2330 AOS CUIDADOSDO
PREGOEIRO.

A Prefeitura de Pariquera-Açu não se Responsabilizará pelo não envio de informações, tais como:
esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de julgamento/homologação,
referentes ao Edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima descritas.

Fone para contato (13) 3856-7100


