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PREGÂO PRESENCIAL Nº 04/2014 
Razão Social:  

Endereço:  
Fone:  Fax:  Data:  

Recebido e conferido por:  Rubrica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conselho Regional  de Medicina  do Estado da Paraíba  

PREGÃO Nº 04/2014 
(Regido pela Lei n° 8.666/1993,  pela Lei nº 10.520 /2002, pela Lei Complementar nº 

123/2006,  pelo Decreto 3.555/2000, pela Instrução Normativa nº 02/2008, do 
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão  e, s ubsidiariamente, pelas Leis 

8.078/90. Lei 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações) . 
Setor : 

Presidência  
 

Presidente 
 

Tipo:  Menor Preço  
Objeto:  Contratação de pré stação de serviços de  zeladoria  

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO  DAS PROPOSTAS E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO 

Dia:  19/12/2014 

Hora:  15 horas  
Local:  Av. Dom Pedro II, 1335, Centro, João Pessoa -PB 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DES TE EDITAL  
Dia:  Segunda a sexta -feira  

Hora:  Das 8h às 17:30 h 
Local:  Av. Dom Pedro II, 1335, centro -  João Pessoa -PB                            

Secretaria do CRM-PB– Comissão de Licitação 
Este instrumento contém:  

Edital com: Termo de Referência, Planilha e Minuta de 
Contrato. 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL CRM-PB Nº 04/2014 
 
 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADA DA 
PARAIBA (CRM-PB),  torna público, para conhecimento dos interessados, que se 
encontra aberto processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , tipo menor 
preço global, em regime de execução indireta que será processado e julgado de acordo 
com as disposições deste edital, regido pela Lei n° 10.520, de 17/julho/2002, 
regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de 08/agosto/2000, alterado pelos Decretos n°s 
3.693, de 20/dezembro/2000, e 3.784, de 06/abril/2001, Decreto nº 5.450, de 
31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666, de 21/junho/93, subsidiariamente, especialmente no 
seu artigo 15, regulamentado pelo Decreto nº 3.931, de 19/setembro/2001. Os 
documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de 
habilitação, a proposta de preços (envelope 1) e a documentação de habilitação 
(envelope 2) deverão ser entregues na ocasião do Certame, na sede do Conselho situada 
na Avenida Dom Pedro II, Centro, João Pessoa (PB), no dia 19/12/2014 , ou no primeiro 
dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente naquela data, ocasião em que 
se dará início ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes. 
 

  
1 – DO OBJETO  
 

1.1 – O Pregão Amplo tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de zeladoria na Sede e Primeira Delegacia do CRM-PB, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), 
consistentes em: 
 

TIPO  DE POSTO NÚMERO DE POSTOS 
NÚMERO DE AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
44 horas semanais, diurnas de 
segunda a sábado – Auxiliar de 

Serviços Gerais 

João Pessoa 2 

Campina Grande 1 

TOTAL 3 
 

1.2 – Para o atendimento da eventual necessidade de acréscimo no número de postos 
estabelecidos neste Termo de Referência, os mesmos deverão ser implantados ou 
desativados, mediante aviso prévio do Conselho Regional de Medicina  do Estado da Paraíba 
com 12 horas de antecedência, a partir do momento em que o Conselho, tomar conhecimento 
do fato ou da ação que motive a implantação do posto, ou da sua desativação. 
 
1.3 – O valor do preço da diária do posto adicional, que poderá ser qualquer um dos postos 
previstos no termo de referência (I, II, III), será cobrado proporcionalmente em relação ao 
valor do preço mensal do respectivo posto, tendo por base o percentual de desconto 
fornecido pela licitante ao final dos lances do pregão;  
 
1.3.1 Assim, o cálculo da diária será o valor correspondente ao resultado da subtração do 
valor inicial do posto apresentado pelo licitante em sua proposta escrita,  pelo percentual do 
desconto final fornecido pela licitante após os lances verbais, dividido pelo número de dias do 
mês, que fica estabelecido em 30 dias. 
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2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 – Poderão participar deste Pregão Amplo, os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos. 
 
2.2 – Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo CRM-PB. 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 – Os proponentes deverão estar representados para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
3.1.1 – O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida,  com poderes para formular ofertas e lances 
de preços e praticar todos os demais atos pertinent es ao certame, em nome do 
Proponente . Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
 
4 – DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
4.1 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos benefícios 
introduzidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão declarar 
sua condição, sob as penas da lei, pela apresentação dos documentos abaixo arrolados, 
conforme o caso: 
 
 4.1.1 – para as empresas registradas na Junta Comercial – certidão de enquadramento 
expedida pela Junta Comercial, conforme Instrução Normativa nº 103/2007, do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio, ou; 
 
 4.1.2. – para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Declaração ; 
 
4.2 – A falsidade de declaração emprestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista neste edital. 
 
5 – DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
5.1 – A proposta de preço e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no 
local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no 
fecho, contendo em sua parte externa os dizeres: 
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ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL  N.º 04/2014 – CRM-PB 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  
 
 

ENVELOPE N.º 02 – DA DOCUMENTAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2014 – CRM-PB 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 

5.1.1 – Envelope 01:  Preço: deverá conter a proposta de preços e o Envelope 02 : 
Documentos de Habilitação: deverá conter os documentos de habilitação exigidos nos itens 6 
e 7 do Edital e seus anexos; 
 
5.1.2 – A proposta de preço deverá ser apresentada de forma clara e detalhada em 01(uma) 
via, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado, 
do proponente e redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo 
proponente ou seu representante legal. 
 
5.1.3 – Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, telex, fax e 
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome, estado 
civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de 
assinatura das Condições de fornecimento. 
 
5.1.4 – A proposta de preço deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação. 
 
5.1.5 – A Proposta de Preço deverá: 
 
5.1.5.1 – Será apresentada com cotação mensal e total, em moeda corrente nacional, 
expressa em algarismo e por extenso, conforme anexo II. 
 
5.1.5.1.1 – Após os lances, quando da apresentação do preço final, a licitante vencedora terá 
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar nova planilha de preço e novas 
planilhas de custos e formação de preços. 
 
5.1.5.2 – Declarar expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os 
custos e despesas, tais como:  tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos  
sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos; 
 
5.1.5.3 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta e 
planilhas de custos e formação de preços ou incorretamente cotados serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a 
qualquer título, devendo os serviços respectivos ser fornecidos ao CRM-PB sem ônus 
adicional, ressalvado o disposto no artigo 65, § 5º da Lei n.º 8.666/93; 
 
5.1.5.4 – Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
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5.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus anexos, sejam omissa ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
5.3 – A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
6 – DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 – Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope individual, 
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 5.1. 
 
6.2 – O licitante deverá encaminhar os seguintes documentos, para participar da presente 
licitação: 
 
6.2.1 – Relativos à Habilitação Jurídica: 

 
6.2.1.1 – Registro comercial, para empresa individual; 
 
6.2.1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
junta comercial para as sociedades comerciais. No caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 
 
6.2.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício, para as sociedades civis e demais entidades. 
 
6.2.2 – Relativos à Regularidade Fiscal: 

 
6.2.2.1 – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
6.2.2.2 – Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 
 
6.2.2.3 – Comprovante de regularidade perante as Fazendas Federal (inclusive certidão 
negativa da dívida ativa), Estadual ou Distrital, conforme o caso e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante; 
 
6.2.2.4 – Comprovante de regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
6.2.2.5 – Os documentos exigidos nos itens acima deverão ser apresentados anualmente 
à CONTRATANTE, por ocasião da renovação das respectivas validades. 

 

6.2.2.6- Para as microempresas e empresas de pequeno porte a comprovação da 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de formalização do contrato. 
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6.2.2.7 – As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação arrolada nos itens 6.2.2.3 e 6.2.2.4 mesmo que elas apresentem alguma 
restrição. 

 

6.2.2.8 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a licitante for declarada vencedora no certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

6.2.2.9 – O prazo que trata o subitem 6.2.2.8 fica automaticamente prorrogado, nos 
termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

6.2.2.10 – A não regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens 6.2.2.8 e  

 

6.2.2.11 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista 
neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação.       

 

6.2.3 – Relativos à Qualificação Técnica: 

 
6.2.3.1 – Declarar, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório; 
 

6.2.3.2 – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem 
como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93); 

 

6.2.3.3 – 1 ou mais Atestado(s) ou Certidão (ões) de Aptidão Técnico-Operacional que 
comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da Administração 
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 
para empresas privadas, serviço à semelhança do objeto desta licitação; 

 

6.2.3.4 – Apresentar Certidões negativas de débitos salariais, e de infrações trabalhistas, 
emitidas pela DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO).  

 
6.2.3.5 -  Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitidas pela TST 
(Tribunal Superior do Trabalho) 
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7 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
 
7.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em 
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou publicação 
em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência pelo Pregoeiro. 
 
7.2 – O proponente deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 
superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência 
contratual caso venha a ser contratado pelo CONTRATANTE. 
 
7.3 – A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, 
também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
  
7.4 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
 
7.5 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, deverá o Pregoeiro considerar o 
proponente inabilitado. 
 
7.6 – Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente. 
 
7.7 – Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar, 
no prazo fixado para sua assinatura, certidões negativas da seguridade social, bem como 
de tributos federais, estaduais e municipais. 
 
8 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
8.1 – A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a proposta de 
preço de interesse do proponente e os documentos que a instruírem será pública, dirigida 
por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei que regulamenta o Pregão, e em 
conformidade com este Edital e seus anexos, no local e horário já determinados. 
 
8.2 – No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados devem 
comprovar, através de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 
verbais. 
 
8.3 - O pregoeiro receberá a documentação para credenciamento dos representantes, a 
declaração de cumprimento de requisitos de habilitação e a comprovação da opção como  
microempresa ou empresa de pequeno porte, para as licitantes que assim se 
enquadrarem.  
 
8.4 – Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
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8.5 – Serão abertos os envelopes contendo a “PROPOSTA DE PREÇO”, sendo feita sua 
conferência e posterior rubrica. 
 
9 – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS 
 
9.1 – A classificação das propostas será pelo critério do menor preço total geral do Anexo 
II, atendendo-se a todas as exigências contidas no Termo de Referência e neste edital. 
 
9.2 – Serão proclamados pelo Pregoeiro a dar lances, o proponente que apresentar a 
proposta de menor preço total geral do Anexo II e os proponentes que apresentarem as 
propostas com preços até 10% superiores àquele. Se não houver pelo menos três ofertas 
de acordo com essa condição, serão proclamados os proponentes que apresentarem as 
melhores ofertas, até no máximo de 3 (três) ofertas. 
 
9.3 – Aos licitantes proclamados conforme subitem 9.2 será dada oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em 
relação ao menor preço total geral do Anexo II. 
 
9.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 13 deste Edital. 
 
9.5 – No caso de empate entre duas propostas escritas será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta de lances, sem prejuízo do sorteio previsto no item 10.2. 
 
9.6 – Será vedada a oferta de lance visando ao empate. 
 
9.7. – A oferta de lances deverá ser efetuada de forma sucessiva, em valores distintos, 
decrescentes e inferiores ao menor ofertado, sempre que o pregoeiro convidar 
individualmente, de forma seqüencial, o representante para fazê-lo, a partir da proposta 
de maior preço até a de menor. 
 
9.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 
implicará exclusão da licitante da fase de lances e a manutenção do seu último preço, 
para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.9 – O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
9.10 – Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro verificará se dentre as demais 
classificadas há presença de empresa que assim se enquadre. 
 
9.10.1 – Nesta hipótese, caso ocorra empate entre as propostas, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, ficará assegurado às microempresas e empresas 
de pequeno porte, como critério de desempate, preferência de contratação. 
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9.10.1.1 – Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores ao último lance. 
 
9.10.1.2 – Havendo empate proceder-se-á da seguinte forma: 
 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos 
do subitem 9.10.1.1, poderá apresentar  novo lance inferior àquele  considerado 
vencedor do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 

b) O novo lance será apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena 
de preclusão. 

 
c) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, no 

forma da alínea “a” deste subitem, serão convocadas as licitantes remanescentes 
que porventura se enquadrem nas hipóteses do subitem 9.10.1.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 
9.11 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item anterior, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.12 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o pregoeiro verificará sua aceitabilidade, comparando-o com a 
estimativa constante dos autos, procedendo à negociação com o particular para obter 
melhores condições para a Administração. 
 
9.13 – Em seguida, a licitação será suspensa por 48 (quarenta e oito) horas, prazo no 
qual deverá ser apresentada pela empresa vencedora nova planilha de preço e novas 
planilhas de custos e formação de preços, adequadas ao lance vencedor, dando-se então 
continuidade ao certame. 
 
9.14 – Aceito o preço final proposto, o pregoeiro procederá à abertura do envelope 
“Documentação” desta licitante, verificando se os documentos atendem às exigências de 
habilitação fixadas.    
 
9.15 – No caso de não serem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço total e os termos do edital, devendo o pregoeiro 
negociar com o particular melhores condições para a Administração. 
 
9.15.1 – Constatada a presença de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 
observar-se-á o disposto no item 9.10. 
 
9.16 - Caso o preço final não seja aceito ou ocorra a inabilitação da proponente que o 
tiver apresentado, o pregoeiro examinará o subseqüente, verificando a sua aceitabilidade 
e procedendo à análise da documentação necessária à habilitação da proponente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que  
atenda a todos os termos do edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a 
ela adjudicado o objeto do certame. 
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9.17 - Todos os documentos da empresa vencedora serão colocados à disposição dos 
presentes para livre exame e rubrica, podendo qualquer licitante manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, nos termos do item 12.  
 
9.18 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
9.19 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na Proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 
9.20 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus anexos. 
 
10 - DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO  

 
10.1 - O critério de julgamento das propostas será o do menor preço total, desde que 
satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. 
  
10.2 - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação 
será efetuada por sorteio na mesma sessão, observando o direito de preferência para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
10.3 - Lavrar-se-á ata circunstanciada da reunião, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os licitantes 
presentes.  
 
10.4 - Homologada a licitação, a Administração do CRM-PB, decidindo pela contratação, 
notificará a vencedora para formalizar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
10.5 - Se a licitante vencedora, dentro do prazo de validade de sua proposta recusar-se a 
assinar o contrato, quaisquer que sejam os motivos, será convocada outra licitante, nos 
termos do item 9.15, para efetivar a contratação, e assim sucessivamente, com fulcro nos 
incisos XXII e XXIII do art. 4 da Lei n 10.520/2002, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital. 
 
11 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
11.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório. 
 
11.2 – A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será 
reduzida a termo em ata. 
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11.3 – O pregoeiro deve decidir sobre a petição no prazo de 24 horas. 
 
11.4 – Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
12 – DOS RECURSOS 
 
12.1 – Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da 
síntese das suas razões e contra - razões, podendo os interessados juntar memoriais no 
prazo de 3 (três) dias úteis. 
 
12.2 – Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro 
concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para 
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.3 – O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
12.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
Comissão de Licitação do Conselho Regional de Medicina. 
 
13 – DAS PENALIDADES 
 
13.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso 
assumido com o CRM-PB, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as 
seguintes:  
 

13.1.1 -  Advertência; 
13.1.2 - Multa;  
13.1.3 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com o CRM-PB; 
13.1.4 -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 
 

13.2 - Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, implicará 
multa correspondente a 1% (um por cento) por dia, até o limite de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total do contrato, subtraído o que foi executado.    
 
13.3 - Não havendo mais interesse do CRM-PB na execução parcial ou total do contrato, 
em razão do descumprimento pelo contratado de qualquer das condições estabelecidas 
para a prestação dos serviços objeto deste certame, implicará multa no valor de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
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13.4 - O descumprimento total ou parcial da obrigação, nos termos do item 13.3 ensejará, 
além da multa do item 13.3, a sanção prevista no item 13.1.3 desta cláusula.  
 
13.5 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos 
devidos pelo CRM-PB ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e 
poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
13.6 - Sempre que não houver prejuízo para o CRM-PB, as penalidades impostas 
poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 
 
13.7 - O não atendimento à convocação para a assinatura do contrato, ato que caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida; ou no caso de não-regularização por 
parte da microempresa ou empresa de pequeno porte da documentação prevista neste 
edital, no prazo também previsto neste edital, acarretará em multa correspondente a 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo de outras cominações 
legais.   
 
13.8 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 
 
14 – DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES 
 
14.1 – Os pagamentos serão efetuados, mensalmente, em moeda corrente nacional, em 
até 10 (dez) dias úteis, após a certificação da execução das obrigações contratuais, 
mediante a apresentação da nota fiscal mensal devidamente atestada pelo gestor do 
contrato. Para pagamento dos serviços é necessário que as notas fiscais apresentadas 
venham acompanhadas de: comprovante de regularidade (certidão negativa) perante as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante 
de regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social (INSS), inclusive relativa 
ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). 
 
14.2 – Se, quando da efetivação do pagamento, as certidões de regularidade perante 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS), inclusive relativa ao 
Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), estiverem com a validade expirada, o 
pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de 
validade.  
 
14.3 – A nota fiscal também deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: 
 

a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e 
de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição 
Federal, sob pena de rescisão contratual; 

b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; 
c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior; 
d) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível; 
e) pagamento do 13º salário; 
f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na 
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forma da Lei; 
g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o 

caso; 
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem; 
i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais 

como: a RAIS e a CAGED; 
j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo 

ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 
k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 

empregados vinculados ao contrato. 
 
14.4 – Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta ficará pendente e o pagamento sustado até que o Contratado 
providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer 
ônus ao Contratante. 
 
14.5 – Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a 
prestação do serviço, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento. 
 
14.6 – Caso o CRM-PB não cumpra o prazo estipulado no item 14.1, pagará à contratada 
atualização financeira de acordo com a variação do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos 
dias de atraso.  
 
14.7 - Caso a licitante goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela 
apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL 
- Lei Complementar n 123/2006, pela entrega de declaração, conforme modelo constante 
da IN n 480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Após 
apresentada a referida comprovação, a licitante vencedora ficará responsável por 
comunicar a este CRM-PB qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer 
tempo, durante a execução do contrato.  
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1 – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
dos recursos 6.2.2.1.1.3.3.90.37.002 – Limpeza e Conservação.  
 
16 – DA VIGÊNCIA 
 
16.1 – O presente contrato terá sua vigência por 01 (um) ano, a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 meses até o limite de 60 meses, 
nos termos da Lei 8.666/93, por decisão do Conselho. 
 
16.2 – A prorrogação do contrato será precedida da realização de pesquisa de preços de 
mercado ou de preços contratados por outro órgãos e entidades da Administração 
Pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para 
Administração. 
 
17 – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 
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17.1 Havendo prorrogação do contrato o valor será repactuado em conformidade com o  
estabelecido no acordo coletivo da categoria; 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 – O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente vencedor 
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
 
18.2 – É facultado ao CRM-PB, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o 
instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o 
Pregão Amplo. 
 
18.3 – É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
18.4 – Fica assegurado ao CRM-PB o direito de, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
18.5 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o CRM-PB não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
18.6 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.7 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
18.8 – O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários  até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
18.9 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subseqüente, no horário e no local estabelecidos neste edital, desde 
que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
 
18.10 – Acompanham este edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de planilha de custos preços; 
Anexo III - Minuta de contrato. 
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18.11 – O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
 
18.12 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro contrato. 
 
18.13 – A licitante vendedora assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais 
resultantes da adjudicação desta Licitação. 
 
18.14 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus 
empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das 
atividades. 
 
18.15 – A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante, não eximirá a 
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas 
entre as partes. 
 
18.16 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a 
Comissão de Licitação, na av. Dom Pedro II, 1335, centro, João Pessoa-PB - telefone: 
(0**83) 2108. 7228, até dois dias úteis antes da data de abertura do Edital. 
 
18.17 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou 
a obrigatoriedade de serem utilizados os serviços. 
 
18.18 – O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Justiça 
Federal, Seção Judiciária de João Pessoa, com exclusão de qualquer outro. 
 

                                       João Pessoa, 04 de novembro de 2014. 

 
 

JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO 
PRESIDENTE. 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
JUSTIFICATIVA 
 
 A justificativa da necessidade da contratação do presente serviço segue os 
seguintes parâmetros: 
 
a) motivação da contratação – Cabe à Administração zelar pelos bens pertencentes ao 
Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, utilizando de todos os meios ao 
seu alcance para protegê-los.  
 Os serviços de limpezas são indispensáveis para o funcionamento das atividades 
do Conselho em um ambiente asseado e limpo que proporcione aos Conselheiros, 
funcionários e usuários condições de trabalho compatíveis com as normas da Vigilância 
Sanitária.  
 A terceirização desse serviço torna-se necessária para preenchimento da lacuna e 
atendimento da demanda instalada, uma vez que o Conselho Regional  de Medicina não 
dispõe em seu quadro de pessoal suficiente. 
  
b) benefícios diretos e indiretos que resultarão da  contratação –  Garantir a limpeza 
das instalações do Conselho e de sua Delegacia, como forma de garantir a segurança e a 
conservação do edifício sede e dos bens materiais do CRM-PB. 
 
c) conexão entre a contratação e o planejamento exi stente –  É responsabilidade do 
CRM-PB zelar e promover a conservação das instalações, mobiliários e equipamentos em 
sua sede. 
 
d) natureza do serviço, se continuado ou não  – a natureza do serviço é continuada, 44 
horas semanais, de segunda feira a sábado. 
 
DO OBJETO 
 O presente Termo de Referência tem por objeto a prestação de serviços de 
zeladoria, sendo dois posto na sede e um na Primeira Delegacia do CRM-PB , na Rua 
Des. Trindade, 173, centro, Campina Grande-PB, nos seguintes termos: 

 

TIPO  DE POSTO NÚMERO DE POSTOS 
NÚMERO DE AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
44 horas semanais, diurnas de 
segunda a sábado – Auxiliar de 

Serviços Gerais 

João Pessoa 2 

Campina Grande 1 

TOTAL 3 
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DO PAGAMENTO 
 Para que seja efetivado o pagamento dos serviços é necessário que as notas 
fiscais apresentadas venham acompanhadas de: comprovante de regularidade (certidão 
negativa) perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do 
licitante e comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social 
(INSS), inclusive relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). 
 Também deverão acompanhar as notas fiscais: 

l) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e 
de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição 
Federal, sob pena de rescisão contratual; 

m) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; 
n) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior; 
o) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível; 
p) pagamento do 13º salário; 
q) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na 

forma da Lei; 
r) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o 

caso; 
s) eventuais cursos de treinamento e reciclagem; 
t) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais 

como: a RAIS e a CAGED; 
u) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo 

ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 
v) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 

empregados vinculados ao contrato. 
 A nota fiscal deverá vir acompanhada dos seguintes documentos relativos aos 
empregados vinculados a execução contratual, nominalmente identificados: 
 a) cópia da folha de pagamento dos empregados alocados no serviço; 
 b) cópia dos recibos de entrega dos vales-transporte, dos vales refeição e de 
outros benefícios estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho; 
 c) cópias dos recibos dos pagamentos mensais e de férias, e o pagamento do 
respectivo adicional de férias, 13º, e, no caso de empregados demitidos, das verbas 
rescisórias; comprovante de efetivo pagamento das verbas acima, ou cópia da guia de 
depósito autenticado pelo banco relativa a essas verbas. 
 A nota fiscal, também, deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes 
comprovações: 

1) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última 
nota fiscal vencida, compatível com os empregados vinculados à execução 
contratual, nominalmente identificados na forma do § 4º do Art. 31 da lei nº 9.032, 
de 28.4.1995; 
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2) Da regularidade fiscal; 
3) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal que tenha sido paga pelo CONTRATANTE. 

 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 
FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
 
DOS RECURSOS  

 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da 
dotação orçamentária 6.2.2.1.1.33.90.37.002 – Limpeza e Conservação. 
 

DA VIGÊNCIA  

 
 O prazo de vigência do presente contrato é fixado a partir da data da sua assinatura 
e terá a duração de 12 (doze) meses, conforme dispõe o artigo 57, da Lei nº 8.666/93.  
 A duração do contrato ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, podendo, quando for o caso, ser prorrogada até o limite previsto neste ato 
convocatório, observado o disposto no artigo 57, da Lei nº 8.666/93; 

 Quando cabível a prorrogação do contrato, esta será precedida da realização de 
pesquisa de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos ou entidades 
da Administração Pública, visando assegurar a manutenção da contratação mais 
vantajosa para o CONTRATANTE; 

 A prorrogação do contrato, quando cabível e vantajosa para o CONTRATANTE, 
será promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à 
aprovação do Setor Jurídico do CONTRATANTE. 

 
DA RESCISÃO 
 Constituem motivos incondicionais para a rescisão do contrato as situações 
previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as conseqüências do 
artigo 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
 Constituem motivos para rescisão do contrato: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a concluir pela 

impossibilidade da prestação do serviço no prazo estipulado; 
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
e) A paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao 

CONTRATANTE; 
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f) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução 
do contrato, sem prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE; 

g) O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de 
seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, 
pelo representante do CONTRATANTE designado para acompanhamento e 
fiscalização deste contrato; 

i) A decretação da falência da CONTRATADA; 
j) A dissolução da CONTRATADA; 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE, e 
exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato; 

l) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação; 

m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
decorrentes dos serviços efetuados, salvo no caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA, nesses casos,  

n) o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que 
seja normalizada a situação; 

o) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste contrato. 

 A rescisão deste contrato poderá ser: 
I. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, observado o 

disposto no artigo 109, Inciso I, letra “e”, da Lei de Licitações. 
II. Amigável, por acordo entre as partes, formalizada a intenção com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja conveniência 
para a CONTRATANTE; 

III. Judicial, nos termos da legislação vigente. 
 
 A rescisão do contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80 da Lei de 
Licitações. 
 
DA DOCUMENTAÇÃO 
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 As licitantes deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I – Declarar, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório; 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem 
como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de  

16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93); 

X - Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo da Paraíba, em plena validade, para as 
empresas com sede ou domicílio fora da Paraíba, que poderá ser obtida através do site 
www.fazenda.pb.gov.br; 

XI - Certidões negativas de débitos salariais, e de infrações trabalhistas, emitidas pela 
DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO). E ainda certidão de regularidade 
sindical junto ao sindicato laboral da categoria. 

XI - Os documentos exigidos nos itens acima deverão ser apresentados anualmente à 
CONTRATANTE, por ocasião da renovação das respectivas validades. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
a) Ao CONTRATANTE caberá disponibilizar todos os meios necessários para a 

realização dos serviços, bem como efetuar o pagamento à CONTRATADA. 
b) Permitir o acesso da CONTRATADA ao local determinado para prestação dos 

serviços, objeto deste contrato, devendo tomar todas as providências administrativas 
que garantam o livre desempenho das atividades; 

c) Fiscalizar e acompanhar toda a execução dos serviços, por meio de um funcionário 
especialmente designado, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas ao mesmo; 

d) Aprovar, quando necessário, a modificação dos materiais e equipamentos a serem 
utilizados para a execução deste contrato; 

e) Efetuar o pagamento nos prazos e na forma estipulada no contrato; 
f) Fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 
g) O CONTRATANTE exime-se de qualquer responsabilidade por danos causados pela 

CONTRATADA na execução dos serviços objeto do presente contrato, respondendo a 
CONTRATADA por quaisquer danos eventualmente causados; 

h) Informar à CONTRATADA, sempre que notar, falhas no sistema de execução dos 
serviços contratados. 
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i) A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 
controle, que compreendem a mensuração dos seguintes aspectos: 

I -  os resultados alcançados em relação ao CONTRATADO, com a verificação dos prazos 
de execução e da qualidade demandada; 
II – os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas; 
III – a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
V – o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 
VI – a satisfação do público usuário. 
 
j) Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da 
CONTRATADA, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 
I) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e 

de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição 
Federal, sob pena de rescisão contratual; 

II) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; 
III) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior; 
IV) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível; 
V) pagamento do 13º salário; 
VI) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na 

forma da lei; 
VII) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o 

caso; 
VIII) eventuais cursos de treinamento e reciclagem; 
IX) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo 

ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho, e 
X) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 

empregados vinculados ao contrato. 
 
 Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
 A CONTRATADA fica compelida a manter, durante toda a execução do Contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 A CONTRATADA deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos 
padrões exigidos pela Administração do CONTRATANTE, obrigando-se, especialmente, 
a: 
 

1 Cumprir as obrigações estabelecidas no Edital Pregão Presencial nº 04/2014; 
2 Cumprir orientação do órgão fiscalizador e/ou do executor do Contrato; 



   
 
 
 

 

 

Av. Dom Pedro II, 1335 – Centro.  João Pessoa - PB | C EP. 58040-440 

CNPJ: 10.764.033-0001-61 | Fone: (83) 2108-7200 | Fa x. (83) 2108-7215 
E-mail: crmpb@crmpb.org.br | Site: http://www.crmpb.o rg.br 

22

3 Ressarcir ao Contratante quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração 
ou pessoas em decorrência da execução dos serviços;  

4 Cumprir rigorosamente os horários estipulados no contrato; 
5 Manter os auxiliares de serviços gerais devidamente uniformizados e identificados 

por crachá; 
6 Todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas correrão por conta 

da CONTRATADA, a qual se responsabilizará, inteiramente, por todas as 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, decorrentes ou relacionadas com 
os serviços ora contratados. 

7 A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento dos tributos e verbas 
trabalhistas na ocasião do pagamento da fatura mensal, bem como a regularidade 
para com o INSS e FGTS; pagamento de salários referentes ao mês anterior; 
fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação; pagamento de 13º salário; 
concessão de férias e o correspondente pagamento do adicional de férias, na 
forma da Lei; 

8 Responsabilizar-se por danos patrimoniais ocorridos durante a prestação dos 
serviços; 

9 Responsabilizar-se pela conduta ética dos auxiliares de serviços gerais; 
10 Os serviços deverão ser prestados pela Contratada exclusivamente através de 

profissionais devidamente qualificados, adequadamente selecionados para a 
execução de tarefas especificas da categoria. Assim sendo toda a mão-de-obra da 
portaria a ser fornecida deverá ser portadora de diploma emitido por academias ou 
órgãos devidamente autorizados para este fim; 

11 As instruções do Contratante terão prevalência hierarquicamente superior, no 
âmbito da Contratada; 

12 O acatamento de instruções, normas ou procedimentos, oriundos de outros órgãos 
sem o prévio conhecimento do Contratante, será de inteira responsabilidade da 
Contratada, salvo àquelas emanadas da legislação em vigor, ou de autoridades 
competentes; 

13 Os auxiliares de serviços gerais serão comandados pela Fiscalização da 
Contratada que, por sua vez, receberá instruções do Contratante por intermédio do 
Fiscal do Contrato. São de inteira responsabilidade da contratada a eficácia e 
funcionamento dos serviços a serem prestados, não se permitindo a 
subcontratação no todo ou em parte. A Contratada será a única responsável por 
acidentes de que possa ser vítima a mão-de-obra fornecida, durante os períodos  
que estiverem desempenhando os serviços decorrentes do contrato bem como por 
todo e qualquer dano que estes prepostos venham a causar às instalações do 
Contratante; 

14 Implantar de forma imediata e após o recebimento da autorização de início dos 
serviços a mão-de-obra especializada nos respectivos Postos de Serviço conforme 
especificado neste Termo de Referência; 

15 Responsabilizar-se por todos os prejuízos advindos de perdas e danos inclusive 
despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações que o 
Contratante for compelida a responder em intervenção judicial, no caso em que os 
serviços prestados, por força do contrato, violarem direitos de terceiros; 

16 Responsabilizar-se, desde que devidamente comprovado, pela indenização 
decorrente de danos causados ao Contratante, resultante de qualquer ação ou 
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omissão de seus empregados ou preposto, adotando-se as providências 
necessárias, indicadas e pertinentes no sentido de proceder à devida reposição  

17 do(s) bem(s) ou ressarcimento do(s) prejuízo(s) após a comprovação da 
culpabilidade da Contratada; 

18 Ser obrigada a substituir o Contratante em qualquer demanda judicial intentada ou 
decorrente do objeto dos serviços prestados; 

19 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus 
empregados às instalações, patrimônio e bens, em decorrência da execução dos 
serviços, incluindo-se também danos materiais; 

20 Arcar com todos os custos decorrentes do deslocamento da mão-de-obra ao local 
de prestação dos serviços e demais despesas com transporte, sem repasse para a 
Contratante; 

21 Fornecer uniformes, seus complementos e os equipamentos abaixo discriminados 
à mão-de-obra envolvida, de acordo com o clima da época e com o disposto no 
respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho. 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:  
 

• Saia ou calça, pelo menos quatro unidades anualmente; 
• Camisa ou blusa, pelo menos quatro unidades anualmente; 
• Sapato, pelo menos duas unidades anualmente; 
• Crachá ou distintivo de identificação pessoal, pelo menos uma unidade; 
• Livro de Ocorrências, uma unidade, sendo ao seu término automaticamente 

substituído; 
• Outros uniformes ou equipamentos que se façam necessários ao bom 

desempenho das funções. 
22 Apresentar Atestado de Antecedentes, Civil e Criminal de toda a mão-de-obra 

oferecida e que atuará nas instalações do Contratante anualmente; 
23 Efetuar a imediata reposição da mão-de-obra especializada nos Postos de Serviço, 

nos casos de eventual ausência do agente titular, não sendo permitida, em nenhum 
caso a prorrogação de jornada de trabalho; 

24 Manter disponibilidade ou reserva técnica de pessoal efetivo, dentro dos padrões 
requeridos, para atender eventuais acréscimos solicitados pela Contratante, bem 
como para impedir que a mão-de-obra que venha a cometer falta disciplinar, 
qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retome as instalações da 
Contratante; 

25 Atender, de forma imediata, às solicitações do Contratante quanto a substituições 
de mão-de-obra entendida, por este, como inadequada para a prestação dos 
serviços; 

26 Comunicar imediatamente o Contratante toda e qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as necessárias 
providências com vista à sua imediata regularização; 

27 Comunicar o Contratante, mediante registro em livro próprio, todo e qualquer 
acontecimento irregular e que atente contra o Patrimônio, instalações e a 
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integridade de seus funcionários e que requeira ação preventiva e/ou corretiva 
apropriada; 

28 Proibir a utilização do Posto de Serviço para guarda de objetos estranhos ao local, 
de bens de funcionários, prestadores de serviço ou de terceiros; 

29 Assumir diariamente o trabalho, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos 
aparados, limpos e com aparência pessoal adequada, devendo se apresentar ao 
local de trabalho  com 10 (dez) minutos de antecedência e de posse dos 
acessórios necessários ao desempenho de suas atividades;Abster-se, por 
completo, da execução de quaisquer outras atividades alheias as determinadas no 
Contrato especial e principalmente, durante o horário em que estiver prestando 
serviços; 

Obrigações pertinentes ao posto de auxiliar de serviços gerais: 

30 Cuidar das instalações interna e externa, em relação à higienização, limpeza e ao 
bem estar de seus ocupantes; 

31 Inspecionar corredores, áreas e instalações do prédio, verificando necessidades de 
limpeza ou de reparos na parte elétrica, hidráulica e outros aparelhos, para 
providenciar, junto à administração, os serviços necessários; 

32 Efetuar e supervisionar os serviços de limpeza das áreas internas e externas do 
prédio; 

33 Executar ou providenciar pequenos serviços de manutenção geral, efetuando 
pequenos reparos e comunicando à administração a necessidade de requisitar 
pessoas habilitadas para os reparos maiores, de forma a assegurar boas 
condições de funcionamento e segurança das instalações; 

34 Encarregar-se da recepção e distribuição do material de limpeza, conforme 
orientação da administração; 

35 Manter organizados os utensílios e materiais utilizados para limpeza e 
higienização; 

 
 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
 Para o atendimento da eventual necessidade de acréscimo no número de postos 
estabelecidos neste Termo de Referência, os mesmos deverão ser implantados ou 
desativados, mediante aviso prévio da CONTRATANTE com 12 horas de antecedência, a 
partir do momento em que a CONTRATANTE, tomar conhecimento do fato ou da ação 
que motive a implantação do posto, ou da sua desativação. 
 
 O valor do preço da diária do posto adicional será cobrado proporcionalmente em 
relação ao valor do preço mensal do respectivo posto. Assim, o cálculo dessa 
proporcionalidade será o valor correspondente ao resultado da divisão do valor da 
mensalidade pelo número de dias do mês, que fica estabelecido em 30 dias. 
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DA FISCALIZAÇÃO 
 
 A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato será feito pela 
Srª. Maria do Desterro Gomes – Gestora Titular ou por quem a substituir, especialmente 
designadas, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma dos Artigos 67 e 
73 da Lei nº 8.666/1993. 
 
 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:  
I – os resultados alcançados em relação ao CONTRATADO, com a verificação dos prazos 
de execução e da qualidade demandada;  
II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas;  
III - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;  
V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e  
VI - a satisfação do público usuário.  
§ 1º O gestor do contrato ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à  
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  
§ 2º O representante do CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.  
§ 3º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 
artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.  
§ 5º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 
contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da CONTRATADA, 
exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:  
a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus 
empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3o da Constituição federal, sob pena de 
rescisão contratual;  
b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;  
c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;  
d) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;  
e) pagamento do 13º salário;  
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f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da 
Lei;  
g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;  
h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;  
i) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou 
sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e  
j) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados 
vinculados ao contrato.  
 Quando da rescisão contratual o fiscal deve verificar o pagamento pela 
CONTRATADA das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão 
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do 
contrato de trabalho.  
 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre 
que for necessário.  
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato. 
 A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os 
documentos fornecidos pela CONTRATANTE para execução do contrato. 
 Para efeito deste contrato, não será considerado como precedente, novação ou 
renúncia aos direitos que a lei e o presente contrato assegurem às partes, a tolerância 
quanto a eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições 
estipuladas no presente contrato. 
 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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ANEXO II 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

1 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

1.1 Proposta elaborada com base no acordo, convenção ou dissídio coletivo de 

trabalho vigente a partir de (mês/ano): _____/________. 

Categoria Profissional: _______________________________________ 

1.2 Descrição do Item Custo em R$ 

1.2.1 Montante A (mão-de-obra) 

1.2.1.1 Total da Mão de obra  

1.2.1.1.1 Salário (1) 

1.2.1.1.2 Adicional de insalubridade/periculosidade/assiduidade (2) 

1.2.1.1.3 Reserva Técnica 

1.2.1.1.4 Encargos Sociais  

1.2.2 Montante B (insumos + tributos + demais componentes ) 

1.2.2.1 Total dos Insumos 

1.2.2.1.1 Material de Limpeza/Equipamentos 

1.2.2.1.2 Uniforme 

1.2.2.1.3 Vale Transporte (3) 

1.2.2.1.4 Auxílio Alimentação 

1.2.2.1.5 Assistência Médica/Odontológica (4) 

1.2.2.1.6 Treinamento 

1.2.2.1.7 Contribuição Assistencial 

1.2.2.1.8 Seguro de Vida em Grupo (___,__%) 

1.2.2.1.9 Outros (especificar) (5) 

1.2.2.1.10 Reserva Técnica - (_______%) 

1.2.2.2 Tributos (6) 

1.2.2.2.1 PIS 

1.2.2.2.2 COFINS 

1.2.2.2.3 ISS 

1.2.2.3 Total dos Tributos (sobre o faturamento) 

1.2.2.4 Total dos demais componentes 
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1.2.2.4.1 Taxa de Administração - (_____%) incidente sobre o somatório do 
Montante A e Insumos 

1.2.2.4.2 Lucro - (_____%) incidente sobre o somatório do Montante A, 
Insumos e Taxa de Administração 

1.2.3 Faturamento  = preço unitário por empregado (montante A + montante B) 

1.2.4 Quantidade de Empregados 

1.3 Preço mensal dos serv. da categoria (Faturamento x qde. de empregados)  

1.3.1.1 Total dos Tributos (sobre o faturamento) 

1.3.1.2 Total dos demais componentes 

1.3.1.2.1 Taxa de Administração - (_____%) incidente sobre o somatório do 
Montante A e Insumos 

1.3.1.2.2 Lucro - (_____%) incidente sobre o somatório do Montante A, 
Insumos e Taxa de Administração 

1.3.2 Faturamento  = preço unitário por empregado (montante A + montante B) 

1.3.3 Quantidade de Empregados 

1.4 Preço mensal dos serv. da categoria (Faturamento x qde. de empregados)  

2 OBSERVAÇÕES  

2.1 O prazo de validade da proposta é de ............................  

Todos os custos relacionados com salários, encargos trabalhistas, 
previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas 
decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser 
assinado, além dos materiais consumíveis e depreciação dos equipamentos e 
bens duráveis serão de responsabilidade do contratado. 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

CNPJ N.º: 

BANCO (nome e n.º): 

AGÊNCIA (nome e n.º): 

CONTA CORRENTE N.º: 

 

___________________________________________ 

Local e data Assinatura e carimbo da empresa 

Ressalvas: 
(1) Informar o valor do salário base da categoria, relativamente a um empregado. 
(2) Informar o valor de adicionais devidos 

(periculosidade/insalubridade/assiduidade). 
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(3) Informar o valor correspondente ao custo diário das passagens para os dias 
trabalhados. 

(4) Informar o valor de cada benefício previsto no acordo coletivo da categoria. 
(5) Inserir o valor de outros insumos, desde que constem do projeto básico ou da 

convenção coletiva de trabalho. 
(6) Informar os percentuais correspondentes às alíquotas de retenção previstas 

nas IN SRF nºs 480/2004, alterada pela de nº 539, de 25/04/2005. Quanto ao  
ISS utilizar a alíquota prevista na legislação municipal onde os serviços serão 
prestados. 

(7) Informar o número de empregados da categoria previsto no projeto básico. 
(8) Informar apenas na última planilha. 
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ANEXO III 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DA PARAÍBA E A 
EMPRESA_____________________________, PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DA PRIMEIRA DELEGACIA E SEDE 
DO CRM-PB. 

 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, CNPJ nº 10.764.033.0001-61, 
localizado na Avenida Dom Pedro II, 1335, Centro, João Pessoa-PB, por intermédio de 
seu Presidente, Dr. João Gonçalves de Medicina Filho, CPF nº 086.727.254-68, RG nº 
127.022 – SSP-PB , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 
(nome), CNPJ estabelecida na.............., neste ato representada pelo seu (cargo), Sr. 
.................., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade 
nº .....e do CPF nº ........................., residente e domiciliado em (endereço completo)........, 
e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA , tendo em vista o contido no 
Pregão CRM-PB nº 04/2014 considerando as disposições estabelecidas na Lei nº 
10.520/2002 e na Lei nº 8.666/93 e alterações, nos Decretos nº 2.271/97, nº 3.7222001 e 
nº 3.555/2000, no que couber, na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008, e, 
subsidiariamente, no Decreto nº 5.450/2005, e na Lei Complementar nº 123/2006, têm, 
entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato para execução de serviços 
de limpeza e conservação executado nas dependências da sede deste Regional em 
João Pessoa-PB e em sua Primeira Delegacia, em Campina Grande-PB, sob a forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de 
limpeza e conservação a serem executados nas dependências da Primeira Delegacia na 
Av. Des. Trindade nº 173, Centro, Campina Grande-PB e na Sede deste Regional, 
localizada na Avenida Dom Pedro II, 1335, Centro, João Pessoa-PB, em conformidade 
com o descrito no Anexo I do Edital da licitação 04/2014.. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços de que tratam o presente contrato compreendem a execução do serviço de 
conservação e limpeza predial nas dependências da sede desta Regional e de sua 
Delegacia, conforme descrição dos serviços constantes do Anexo I  do Edital da Licitação 
nº 04/2014, devendo a CONTRATADA , para dar cumprimento aos serviços especificados, 
colocar à disposição deste Conselho, pessoal habilitado, admitido sob regular vínculo de 
emprego, a ser prestado de segunda à sexta-feira, no horário de funcionamento do CRM-
PB, das 07h  às 17h, que poderá ser alterado de acordo com a conveniência da 
CONTRATANTE , conforme segue: 
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I. 03 (três) auxiliares de serviços gerais admitidos sob regular vínculo de emprego, 
para execução do serviço de conservação e limpeza, nos dias e horários definidos no 
Anexo I, do Edital da Licitação Pregão nº 04/2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às 
obrigações assumidas nos documentos adiante enumerados constantes do processo de 
licitação e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar deste Contrato, no que não o contrariem: 

I. edital da licitação Pregão nº 04/2014; 

II. proposta final firmada pela CONTRATADA em ...../......./........, contendo o valor 
global dos serviços a serem executados. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE  se obriga a: 

I. cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Contrato; 

II. efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o 
cumprimento das formalidades legais; 

III. assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 
devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar suas 
tarefas; 

IV. fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para 
execução dos serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o 
desempenho dos serviços ora contratados; 

V. destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE  reserva-se o direito de aplicar sanções ou 
rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA , de quaisquer das 
cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE , por meio de servidor responsável pelo 
acompanhamento da execução do Contrato, efetuará a fiscalização e o acompanhamento 
da execução dos serviços, devendo este fazer anotações e registros de todas as 
ocorrências e determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além do fornecimento da mão-de-obra a CONTRATADA  obriga-se a: 

I. responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 

II. recrutar e preparar em seu nome, e sob sua inteira responsabilidade os 
empregados necessários à perfeita execução dos serviços contratados; 
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III. apresentar ao servidor responsável pelo acompanhamento da execução do 
Contrato, após o início da prestação dos serviços, ficha dos empregados devidamente 
digitada, contendo dados de identificação pessoal e endereço do empregado; 

IV. executar os serviços descritos no Termo de Referência, Anexo I do Edital da 
Licitação Pregão nº 04/2014, com observância dos demais encargos e responsabilidades 
cabíveis  mencionados na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008; 

V. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 
CONTRATANTE , atendendo prontamente a todas as reclamações; 

VI. relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida, que impeça 
ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência com todos os 
dados e circunstâncias julgados necessários a seu esclarecimento; 

VII. manter pessoal devidamente identificado, por meio do uso de crachás e 
uniformizado de forma condizente com o serviço a executar, disponibilizando 
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs que atendam às especificações inseridas no 
PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), substituindo-os quando 
necessário e fiscalizando seu uso. Os Equipamentos de Proteção Individual deverão ter a 
indicação do certificado de aprovação - CA; 

VIII. realizar a entrega do vale-transporte e do auxílio-alimentação 
antecipadamente, aos seus empregados alocados em serviço à CONTRATANTE , a fim 
de permitir a utilização de ambos sem o emprego de recursos próprios. No caso em que 
ocorra a falta de quaisquer desses benefícios em tempo hábil, o empregador deverá 
ressarcir o empregado na folha de pagamento imediata, da parcela correspondente ao 
valor que tiver sido efetuado por conta própria; 

IX. observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios, objetivando a correta higienização nos respectivos manuseios; 

X. fornecer o uniforme completo (inclusive os calçados), novo e em tamanho 
correto, adaptado ao clima da região e às diferentes estações do ano, adequado às 
funções desempenhadas - atendendo tanto à estética como ao conforto do empregado, e 
em quantidade suficiente para permitir que sempre esteja limpo, passado e em condições 
de apresentação, devendo ser repostos pela empresa sempre que o desgaste pelo uso 
assim o indicar; 

XI. implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, entre os seus  

empregados, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre 
em perfeita ordem todas as dependências do Conselho e de sua Delegacia; 

XII. manter profissional credenciado para supervisionar os serviços contratados, 
obrigatoriamente, 01 (uma) vez por semana, tendo a obrigação de reportar-se ao 
responsável pelo acompanhamento dos serviços da CON TRATANTE a cada 
inspeção realizada e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas 
as falhas detectadas; 

XIII. instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração; 
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XIV. registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, 
diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências 
havidas, substituindo o trabalhador ausente ao serviço, com ou sem justificativa, em até 
uma hora após a ciência de sua ausência, observando a qualificação necessária e o 
horário de execução dos serviços; 

XV. substituir qualquer empregado, sempre que seus serviços e/ou conduta, 
forem julgados insatisfatórios e/ou inconvenientes à CONTRATANTE , vedado o retorno 
dos mesmos às dependências da CONTRATANTE , mesmo que para cobertura de 
licenças, dispensas, suspensões ou férias; 

XVI. observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

XVII. pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários 
dos empregados utilizados nos serviços contratados, bem como recolher no prazo legal 
os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as 
comprovações respectivas; 

XVIII. não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, 
quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços 
discriminados, sem o consentimento, prévio e por escrito, da CONTRATANTE ; 

XIX. não utilizar o nome da CONTRATANTE , ou sua qualidade de 
CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, 
em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do presente contrato; 

XX. não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário; 

XXI. credenciar, junto ao setor competente da CONTRATANTE , empregado(s) do 
seu Quadro Administrativo para, em dias e locais definidos e em horários que não 
comprometam a execução dos serviços, entregar aos empregados benefícios e outros 
itens de responsabilidade da CONTRATADA ; 

XXII. fornecer à CONTRATANTE , juntamente com a fatura mensal, cópia das 
Guias de Recolhimento do INSS e FGTS, da Folha de Pagamento dos Empregados, 
referentes ao mês anterior, alocados para prestação dos serviços, devidamente 
autenticadas, e dos comprovantes de pagamento de todos os encargos trabalhistas e de 
fornecimento dos benefícios, sob pena de não liquidação da despesa; 

XXIII. apresentar, independente de solicitação pela CONTRATANTE , 
documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos 
previdenciários, trabalhistas e fiscais decorrentes da execução do contrato e que 
demonstre que os referidos pagamentos referem-se aos empregados utilizados na 
execução deste contrato; 

XXIV. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE ; 

XXV. cumprir as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE ; 

XXVI. adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de 
desperdícios/menor poluição, tais como: 

a. treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas 
e redução de  desperdício/poluição; 



   
 
 
 

 

 

Av. Dom Pedro II, 1335 – Centro.  João Pessoa - PB | C EP. 58040-440 

CNPJ: 10.764.033-0001-61 | Fone: (83) 2108-7200 | Fa x. (83) 2108-7215 
E-mail: crmpb@crmpb.org.br | Site: http://www.crmpb.o rg.br 

34

b. realizar reciclagem/destinação dos resíduos gerados da atividade de 
limpeza, asseio e conservação; 

XXVII. responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 
ou de atos dolosos ou culposos de seus empregados. Assume a CONTRATADA , nesse 
caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, inclusive mediante a reposição do bem 
danificado em condições idênticas às anteriores ao dano ou ao ressarcimento a preços 
atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deverá ser feita por 
escrito. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o 
direito de descontar o valor do ressarcimento da garantia de execução ou da fatura do 
mês. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso na apresentação, por parte da empresa, da fatura ou 
nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento importará em 
prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da obrigação 
do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O atraso no pagamento decorrente das circunstâncias 
descritas na obrigação anterior, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento 
dos empregados nas datas regulamentares, nem das obrigações sociais e trabalhistas; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os empregados da CONTRATADA não terão, em hipótese 
alguma, qualquer relação de emprego com o Conselho Regional de Medicina do Estado 
da Paraíba, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa, as despesas com todos 
encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O preço mensal total dos serviços ora contratados é de R$............... 
(_________________) perfazendo o valor global de R$........................ 
(______________________), durante a vigência deste Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA , pelos serviços efetivamente prestados, a 
importância mensal de R$ ................................................, até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao da realização dos serviços, por meio de depósito na conta corrente da 
CONTRATADA , por meio de Ordem Bancária, mediante apresentação de fatura ou nota 
fiscal dos serviços executados , em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado 
da Paraíba, CNPJ 10.764.033-0001-61, acompanhada de: 

I. cópia autenticada das guias de recolhimento de FGTS e INSS; 

II. cópia da folha de pagamento dos empregados alocados no serviço; 

III. cópias dos recibos de entrega dos vales-transporte, dos vales alimentação e 
de outros benefícios estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho; 

IV. cópias dos recibos dos pagamentos de férias, e, no caso de empregados 
demitidos, das verbas rescisórias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sobre o valor da Nota Fiscal, a CONTRATANTE fará as 
retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução 
Normativa SRF nº 480, de 15.12.2004 e 539, de 25.04.2005. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 
9.317/96), não serão feitas as retenções de que tratam as citadas Instruções Normativas, 
ficando a CONTRATADA nesse caso obrigada a apresentar declaração, na forma do 
Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, em duas vias, assinadas 
pelo seu representante legal. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A consulta relativa à regularidade fiscal, exigida quando da 
habilitação, será feita previamente a cada pagamento, devendo seu resultado ser juntado 
aos autos do processo próprio e ficando o efetivo pagamento a ela condicionado. 

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza. 

CLÁUSULA OITAVA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato poderá ser repactuado, visando à adequação aos novos preços de mercado, 
observado o salário da categoria, de acordo com convenção, dissídio coletivo de trabalho 
ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, ou à 
época da última repactuação e a demonstração analítica da variação dos componentes 
dos custos, devidamente justificada. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 12 meses - de ...../...../..... até ...../...../....., podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada sua duração a 60 (sessenta) 
meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução deste contrato correrão, neste exercício, à conta de 
créditos orçamentários consignados no orçamento anual do Conselho, e para o exercício 
seguinte serão garantidas previsão orçamentária de igual natureza na rubrica 
6.2.2.1.1.33.90.37.002 Limpeza e Conservação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para cobertura da despesa foi emitida Nota de Empenho nº 
......................, de ....../....../......, no valor de R$..............................., à conta da dotação 
orçamentária especificada nesta Cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECURSO 

É admissível recurso aos atos da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data respectiva ciência, conforme o art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E RECURSO S 

A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente da CONTRATANTE , 
conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das cabíveis 
cominações legais. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderá, assegurada a prévia defesa, ficar impedida de licitar 
e de contratar com a União e, se for o caso, ser descredenciada no SICAF, pelo prazo de 
até 2 (dois) anos, a CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do objeto 
deste contrato, falhar ou fraudar na sua execução, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA não inicie a prestação dos serviços 
no prazo e demais condições avençadas, estará sujeita à multa de 0,5% sobre o valor 
total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo 
de 10 dias. Após o 10º dia de atraso, os serviços poderão, a critério da Administração, 
não mais serem aceitos, configurando-se a inexecução total do contrato, com as 
consequências previstas em lei e neste instrumento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Uma vez iniciada a execução dos serviços contratados, a 
sua prestação de forma incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas 
poderá acarretar a aplicação de multa de 0,5% sobre o valor da contratação, por dia de 
irregularidade na prestação dos serviços, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias. 
Após o 10º dia, os serviços poderão, a critério da Administração, não mais serem aceitos, 
configurando-se a inexecução do contrato, com as consequências previstas em lei e neste 
instrumento. 

PARÁGRAFO QUARTO - Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, 
multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação na 
ocorrência de inexecução total do contrato, com as consequências previstas em lei e 
neste instrumento. 

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou 
ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, 
acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 

PARÁGRAFO SEXTO - Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas no 
Parágrafo Primeiro desta cláusula e nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, 
bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - OUTRAS SANÇÕES - De acordo com o artigo 88, da Lei nº 
8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 do referida 
lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela 
citada lei: 

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

PARÁGRAFO OITAVO- RECURSOS - Da aplicação das penas definidas no parágrafo 
primeiro e no art. 87 da Lei nº 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data de intimação do ato. 
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PARÁGRAFO NONO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - No caso de declaração de 
inidoneidade, prevista no inciso IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de 
reconsideração ao Sr. Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da 
Paraíba, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do procedimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARAGRAFO SEGUNDO – A rescisão do contrato poderá ser: 

I. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante 
notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de 
recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato; 

II. amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao 
contrato, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; e 

III. judicial, nos termos da legislação. 

PARAGRAFO TERCEIRO – A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

PARÁGRAFO QUARTO - De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, 
quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, 
sem que haja culpa da CONTRATADA será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:  

I. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

II. pagamento do custo de desmobilização. 

PARÁGRAFO QUINTO – A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências 
imediatas: 

I. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à CONTRATANTE . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO 

Este Contrato poderá nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser alterado por meio de 
Termos Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido no parágrafo primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões 
resultantes de acordos celebrados entre os contratantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
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Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem ou venham a incidir 
sobre o contrato, inclusive a publicação de seu extrato e eventuais termos aditivos no 
Diário Oficial da União, que deverá ser providenciada pela CONTRATANTE  até o 5º 
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) 
dias daquela data.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Subseção Judiciária da Justiça Federal da cidade de João Pessoa–
PB, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. 

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
CONTRATO, lavrado em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

João Pessoa, .........................................de........................de 2014. 

_______________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAÍBA 

Contratante 

_______________________________________________ 
Contratada 

 
 
Testemunhas: 
 

1_____________________________________  CPF__________________________ 

 

2_____________________________________  CPF__________________________ 

 


