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EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO CRQ-IV Nº 13/19 
PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO: MENOR PREÇO 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: PREÇO GLOBAL 
 
O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – IV REGIÃO, mediante o Pregoeiro, 
designado Sessão Plenária do CRQ-IV de nº 2901ª de 10/12/2018, publicada no D.O.E 
no dia 13/12/2018, torna público para conhecimentos dos interessados que em 
23/04/2019, às 9h30, na Rua Oscar Freire, 2039 – 2º andar - Pinheiros – São Paulo/SP, 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos que fazem parte integrante deste. 
 
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei 10.520 de 17/07/2002 e o 
Decreto 3.555 de 08/08/2000 que regulamenta a modalidade do Pregão, a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, Decreto Federal 6.204 de 05/09/2007, aplicando-
se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 
21/06/1993 e demais normas aplicáveis a espécie. 
 
 
1 - DO OBJETO 
 
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de portaria no edifício-sede 
do CRQ-IV Região, conforme descrito no ANEXO I, que faz parte integrante deste 
Edital. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1  - Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
Anexos. 

 
2.1.1 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 
 
2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

2.2.1  Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
em dissolução ou em liquidação; 

2.2.2 Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com o CRQ-
IV Região ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

2.2.3  Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 

2.2.4  Estrangeiras que não funcionem no País 
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2.2.5 Sociedades cooperativas, em virtude do disposto na cláusula terceira, 
parágrafo segundo do Acordo celebrado entre o Ministério Público do 
Trabalho e a AGU homologado em 05/06/2003. 

 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 O licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

 
3.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular 
verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as 
razões de recurso, assinar ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do licitante (modelo do ANEXO II). Em sendo sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia autenticada do respectivo Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social (conforme item 7.2.1. letra “a”), no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 
3.2.1 – Em ambos os casos, independentemente de estar inserido no envelope nº 

2, deverá estar munido no ato do credenciamento de cópia do Estatuto 
ou Contrato Social. 

 
3.3 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante Declaração de 
Enquadramento de ME e EPP em conformidade com o Anexo V e deverá 
ocorrer quando o credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar nº 123/2006 e Decreto Federal 6.204/2007. 

 
3.3.1 A declaração constante do Anexo V deverá ser assinada pelo 

representante legal da empresa. 
 

3.4 - O licitante deverá apresentar, fora dos envelopes nº 1 e nº 2, a procuração e a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deste certame, 
conforme modelo do ANEXO III. 

 
3.5  Os licitantes que desejem encaminhar seus envelopes via postal, com Aviso de 

Recebimento (AR), também deverão apresentar a declaração acima juntamente 
com a proposta comercial e, caso não se façam representar durante a sessão de 
lances verbais, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descritos no item 3.2. 
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4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

4.1  A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação, deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes, 
indevassáveis, fechados de forma inviolável e rubricados no fecho, contendo 
externamente: 

 
ENVELOPE Nº 1 –  PROPOSTA COMERCIAL  
EDITAL DO PREGÃO No   13/19  
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 
 
ENVELOPE Nº 2 –  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
EDITAL DO PREGÃO No   13/19 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

 
4.2 - Na Proposta Comercial, deverá constar: 
 

a) 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida 
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do 
licitante; 

 
b) Indicar nome ou razão social do licitante, endereço completo, telefone, fax 

e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 
 
c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

sua apresentação; 
 
d) A proposta deverá conter o valor mensal para a prestação dos serviços 

ofertados, expresso em moeda corrente nacional, já incluídos encargos 
sociais e trabalhistas, impostos, taxas incidentes, se houver, apurados à data 
da apresentação da correspondente proposta, sem a inclusão de quaisquer 
encargos financeiros ou inflacionários; 

 
d.1) O preço ofertado remunerará todas as despesas com a execução dos 

serviços e devem compreender todos os custos com a mão-de-obra, 
encargos sociais, benefícios estabelecidos em convenção, dissídio ou 
em acordo coletivo, equipamentos de proteção, materiais e 
equipamentos, BDI, tributos incidentes e demais despesas.. 
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e) Planilha de composição de custos e preços compreendendo: A – MÃO DE 
OBRA: (Salários, Valor Homem/Hora, Encargos Sociais e Trabalhistas); B 
– INSUMOS: (Uniformes e Epi´s, Materiais de Limpeza, Máquinas e 
Equipamentos); C – BENEFÍCIOS: (Refeição, Vale Transporte, Cesta 
Básica); D – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS: (Taxa 
administração, Lucro e Impostos - Planilha conforme IN 05/2017 – MP. 
 
e.1) a) O valor facial do vale refeição não deverá ser inferior a R$ 15,39 

(quinze reais e trinta e nove centavos);  
b) O valor da cesta básica não deverá ser inferior a R$ 107,19 (centro e 

sete reais e dezenove centavos); 
c) Os salários não deverão ser inferior a R$ 1.409,69 (hum mil 

quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos); 
d) Indicar o sindicato representativo da categoria profissional envolvida 

nos serviços contratados. 
 

f) Descrição dos serviços em conformidade com as especificações constantes 
no Anexo I; 

 
g) Declarar expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos 

os custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos; 

 
h) Condições de pagamento conforme item 10 deste edital; 
 

4.3 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a este ou a qualquer título, devendo 
os serviços serem prestados sem ônus adicionais. 

 
4.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 
4.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
 
5 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

5.1 No dia, horário e local designados neste Edital para recebimento e para abertura 
dos envelopes de nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – 
DOCUMENTAÇÃO será realizada em sessão pública dirigida pelo Pregoeiro 
designado para o evento.  
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5.2 No dia, horário e local designados neste Edital, antes do início da sessão, os 
licitantes deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para 
formulação de ofertas e lances verbais e demais atos do presente certame, 
conforme item 3.2 deste Edital. 

 
5.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
 
5.4 Serão abertos inicialmente os envelopes de nº 01 contendo as PROPOSTAS 

COMERCIAIS, no qual será feito a sua conferência e verificada a conformidade 
das propostas com os requisitos do Edital, sendo desclassificadas as que 
estiverem em desacordo. 

 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

6.1. No julgamento das propostas será considerado o critério de MENOR PREÇO, 
desde que atendidas às exigências deste Edital. 

 
6.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 

Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim 
considerados aqueles que estiverem acima do preço de mercado, ou 
manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48 da Lei nº 8.666/93. 

 
6.3. O Pregoeiro classificará e selecionará as propostas da seguinte maneira: 

 
a) Proposta de menor preço e as demais propostas com preços até 10 % 

superiores àquela; 
 

b) Não havendo pelo menos 3 (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 de preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independente do número de 
licitantes. 

 
6.4.  Aos licitantes classificados conforme subitem 6.3 será dada oportunidade para 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. 

 
6.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais. 
 

6.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a aquisição. 
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6.7. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o 
valor orçado. 

 
6.8. Será vencedora da etapa de lances verbais aquela que ofertar o menor preço. 

 
6.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito. 

 
6.10. O Pregoeiro poderá negociar com o licitante da oferta de menor valor com vistas 

a redução de preço. 
 

6.11. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta 
classificada, será assegurada a preferência de contratação, respeitado o seguinte: 

 
6.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do 
melhor lance, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
deste Pregão; 

 
6.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocados os 
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

 
6.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nesta Condição, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta; 

 
6.11.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de 
preclusão; 

 
6.11.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta Condição, 

o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame; 

 
6.11.6. O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 
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6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
Documentação de Habilitação do licitante, para confirmação das suas condições 
habilitatórias.  

 
6.13. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital, após 
o transcurso da competente fase recursal. 

 
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e 
a ele adjudicado o objeto definido neste Edital, após o transcurso da competente 
fase recursal. 

 
6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e o(s) licitante(s) presente(s). 

 
6.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 

e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 

6.17. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
 
 
7 - DA HABILITAÇÃO  
 

7.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual 
indevassável, fechado de forma inviolável e rubricado no fecho, identificado 
conforme indicado no item 4.1 deste Edital. 

 
7.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para 

participar da presente licitação: 
 

7.2.1 - Com relação à habilitação jurídica: 
 
a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 

devidamente registrado, em que se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

 
7.2.2 - Com relação à regularidade fiscal e trabalhista: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
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b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

 
c) Prova de situação regular com o Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS); 
 
d) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, 

compreendendo: 
 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 
12.440, de 2011). 

 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, compreendo: 
 
- Certidão expedida pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional 

(Certidão Quanto a Dívida Ativa da União) 
 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, compreendendo: 
 

- Certidão que comprove regularidade fiscal junto ao Estado ou 
Distrito Federal; 

 
g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, compreendendo: 
 
- Certidão de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede. 

 
 

7.2.3 – Com relação à qualificação técnica: 
 

a) Comprovação de aptidão, mediante 01 (um) atestado de 
capacitação técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, comprobatórios de atendimento satisfatório, 
similar ao objeto da presente licitação; 

 
b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), bem como 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. (art. 87, incisos III e IV 
da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02), conforme 
modelo do ANEXO IV. 
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7.2.4 - Com relação a qualificação econômica-financeira: 
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, devidamente assinados pelo contador e pelo 
sócio proprietário da empresa; 

 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante. 
 

7.3. Disposições Gerais da Habilitação 
 

7.3.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio 
de cartório competente ou por servidor da Administração Pública 
ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, onde se 
aplicar. 

 
7.3.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de 

documento em substituição aos documentos requeridos no 
presente Edital. 

 
7.3.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta 

ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital o Pregoeiro 
considerará o licitante inabilitado. 

 
7.3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório (art. 12, Decreto nº 3.555/00). 

 
8.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 
 
8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 
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9 - DOS RECURSOS 
 

9.1. No final da sessão qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro em ata da 
síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos (art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02). 

 
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
9.3. Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo (art. 

11, inciso XVIII, do Decreto nº 3.555/00). 
 
9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  
 
9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

Gerência de Contabilidade e Compras deste CRQ-IV. 
 
 
10 - DA CONTRATAÇÃO, DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, 

DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO 
 

10.1 - Com o licitante vencedor da presente licitação será celebrado um “Contrato 
de Prestação de Serviços”, com vigência de 12 (doze) meses. O contrato 
poderá ser prorrogado conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, caso 
seja justificável ou apresente manifesta vantagem para o CRQ-IV Região. 

 
10.2 – O licitante vencedor será regularmente convocado para a assinatura do 

contrato no prazo de 03 (três) dias úteis sob pena de decair do direito à 
contratação e responder pelas penalidades previstas no item 13, sem prejuízo 
daquelas previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
10.2.1 – Caso o licitante adjudicatário se recuse a assinar o contrato é 

facultado ao CRQ-IV convocar os licitantes remanescentes na 
forma do item 6.14. 

 
10.3 - O licitante vencedor, no ato da assinatura do contrato deverá prestar Garantia 

de Execução Contratual, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor total 
do contrato, apresentando-a numa das seguintes modalidades: caução em 
dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
na forma do artigo 56 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93.  
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10.4 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA 
deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis 
contados da data em que for notificada pelo CRQ-IV. 

 
10.5 - A Garantia da Execução será liberada ou restituída no término do contrato, 

desde que não hajam multas a aplicar, acertos ou quaisquer outras 
pendências, sempre mediante o efetivo cumprimento das obrigações 
contratuais. 

 
10.6 – O licitante vencedor se obriga a manter durante toda a execução do contrato 

as mesmas condições da habilitação. 
 
10.7 - A contratação poderá ser rescindida pelos motivos especificados nos artigos 

77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
11 - DA LIQUIDAÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA 

REPACTUAÇÃO 
 

11.1 - A CONTRATADA deverá entregar até o 5º dia útil do mês subsequente ao 
da prestação do serviço, à FISCALIZAÇÃO, nota fiscal/fatura dos serviços, 
emitida em 01 (uma) via, para fins de liquidação e pagamento, de forma a 
garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição 
previdenciária no prazo estabelecido no art. 31 da Lei 8.212, de 1991 e 
alterações posteriores.  

 
11.2 - A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço 

caberá ao fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim 
 
11.3 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da protocolização da nota fiscal/fatura e os documentos 
exigidos para comprovação na forma prevista no contrato. O pagamento será 
realizado por meio de boleto bancário ou transferência eletrônica para o 
Banco do Brasil (correntistas). Caso opte por receber o pagamento em outra 
instituição bancária, o custo da operação de transferência do numerário entre 
os bancos envolvidos será descontado do valor total da nota fiscal. 
Atualmente o valor da referida tarifa bancária é de R$ 10,18. 

 
11.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira e demais documentos 
exigidos no contrato, sem que isso gere direito de reajustamento de preços, 
correção monetária ou encargos moratórios; 
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11.5 - O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o 
pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em 
conformidade com as especificações do contrato; 

 
11.6 - Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias após 

a entrega da Nota fiscal referente aos serviços mensais, pelo (a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito 
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste contrato; 

 
11.7 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do serviço executado, com a consequente aceitação. 

 
11.8 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 
11.9 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da 
incorreta execução do contrato. 

 
11.10 - Por ocasião da apresentação da fatura/nota fiscal, a CONTRATADA 

deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por meio das guias 
de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 
à Previdência Social – GFIP. 

 
11.10.1 - As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que 

deverão corresponder ao período de execução e por tomador de 
serviço (contratante) são: 
- Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade 
Social; 
- Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa 
pelo SEFIP após a transmissão do arquivo SEFIP, com a 
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de 
recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela Internet; 
- Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – 

RE; 
- Relação de Tomadores/Obras – RET. 

 
11.11 – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é devido no 

município que a prestação do serviço estiver envolvida, em consonância 
com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116, de 31.07.03. 

 



 

 
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4a REGIÃO 

SÃO PAULO 
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 –– SÃO PAULO – SP-  TEL. 3061-6000 

Site: www.crq4.org.br 

 
 

 13

11.12 – Para os serviços prestados no município de São Paulo, conforme Lei 
municipal de São Paulo nº 13.701, de 24/12/2003, em especial do seu 
artigo 9º, parágrafo 2º, com as alterações introduzidas pelas Leis 
municipais nº 13.042, de 30/08/2005 e 14.865, de 29/12/2008, bem 
como os Decretos municipais nº 50.500 de 16;03;2009  e 50.896 de 
1/10/2009, o CONTRATANTE na qualidade de responsável 
tributário, deverá reter a quantia correspondente a 2% (dois por centos) 
do valor da nota-fiscal/fatura apresentada e recolher a respectiva 
importância em nome da CONTRATADA até o dia 10 (dez) do mês 
seguinte ao da prestação dos serviços. 

 
a) Quando da emissão da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá 

destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O 
ISS”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 
correspondente, sem nenhuma dedução, inclusive materiais 
aplicados na realização do serviço, conforme DL 834/69; LC 
116/2003. 

 
11.13 – Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, não haja 

decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, 
quando for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de 
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a 
CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do 
vencimento do prazo legal para o recolhimento. 

 
11.14 – A não apresentação dessas comprovações assegura o CONTRATANTE 

o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos 
seguintes. 

 
11.15 – Nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/91, alterado pela Lei 

nº 9.711, de 20/11/98, e Instrução Normativa MPS/RFP nº 971, de 13 
de novembro de 2009, o CONTRATANTE reterá 11% (onze por 
cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de 
cobrança equivalente; obrigando-se a recolher em nome da 
CONTRATADA, a importância retida até o dia vinte do mês 
subsequente ao da emissão do respectivo documento de cobrança ou o 
dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário 
naquele dia. 

 
11.15.1 – Quando da emissão da nota fiscal/fatura-a CONTRATADA 

deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO 
PARA A SEGURIDADESOCIAL” e “RETENÇÃO DAS 
CONTRIBUIÇÕES – COFINS, PIS, PASEP E CSLL” 

 
a) Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os 

valores dos custos de fornecimento incorridos pela 
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CONTRATADA a título de vale-transporte e de vale-
refeição, nos termos da legislação própria. Tais parcelas 
deverão estar discriminadas no documento de cobrança. 

 
b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de 

cobrança, impossibilitará a CONTRATADA a efetuar 
sua compensação com o INSS, ficando a critério do 
CONTRATANTE proceder a retenção/recolhimento 
devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou 
devolvê-lo à CONTRATADA. 

 
11.16 – O CONTRATANTE emitirá uma GPS – Guia da Previdência Social 

especifica para cada CONTRATADA (por estabelecimento) Na 
hipótese de emissão no mesmo mês, de mais de um documento de 
cobrança pela CONTRATADA, o CONTRATANTE se reserva o 
direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma Única 
Guia, por estabelecimento. 

 
11.17 – Quando da apresentação do documento de cobrança, a empresa 

CONTRATADA deverá elaborar e entregar ao CONTRATANTE 
cópia da: 

 
a) Folha de pagamento especifica para os serviços realizados sob o 

contrato, identificando o número do contrato, relacionando 
respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e 
informando: 
- Nomes dos segurados; 
- Cargo ou função; 
- Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas 

ou não à incidência das contribuições previdenciárias;  
- Descontos legais; 
- Quantidade de quotas e valor pago a título de salário família; 
- Totalização por rubrica e geral; 
- Resumo geral consolidado da folha de pagamento. 

 
11.18 - Será admitida a repactuação dos preços inicialmente contratados, desde 

que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data do 
orçamento a que a proposta se referir, data esta considerada como sendo 
a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente 
que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta. 
Quando das repactuações subsequentes à primeira repactuação, o prazo 
mínimo de um ano será contado a partir da data da última repactuação. 

 
11.19 - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE 

demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha 
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de Custos e Formação de Preços, bem como a Memória de Cálculo dos 
valores dos insumos apresentada para assinatura do contrato. 

 
11.19.1 - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de 

antecipações e de benefícios não previstos inicialmente. 
 

11.20 - Em caso de eventuais atrasos no prazo estipulado para o pagamento das 
faturas, incidirá sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três 
centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a 
data do vencimento e a data do efetivo pagamento. 

 
11.20.1 - Será admitida a repactuação dos preços inicialmente 

contratados, desde que observado o interregno mínimo de um 
ano, contado da data do orçamento a que a proposta se referir, 
data esta considerada como sendo a data do acordo, 
convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que 
estipular o salário vigente à época da apresentação da 
proposta. Quando das repactuações subsequentes à primeira 
repactuação, o prazo mínimo de um ano será contado a partir 
da data da última repactuação. 

 
11.20.2 - A repactuação será precedida de demonstração analítica do 

aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e 
Formação de Preços apresentada na licitação, bem como a 
Memória de Cálculo dos valores dos insumos, quando 
apresentada pela licitante vencedora por ocasião da 
assinatura do contrato. 

 
11.20.2.1 - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, 

de antecipações e de benefícios não previstos 
inicialmente. 

 
12 - DA FISCALIZAÇÃO 
 

12.1 – O contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 
do CRQ-IV. 

 
12.2 – A ação fiscalizadora será realizada pela Gerência de Infraestrutura, que se 

reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado se ele 
estiver em descordo com o estabelecido no contrato. 

 
12.3 – A fiscalização será exercida no interesse da Administração, não excluindo nem 

reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA perante terceiros, por 
qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará em co-
responsabilidade do CRQ-IV ou de seus agentes e prepostos. 
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13 - DAS PENALIDADES 
 

13.1 – A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições 
do presente Edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º, da Lei nº 
10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
13.2 - Caso o licitante adjudicatário se recuse cumprir a assinar o contrato, garantida 

prévia defesa, será considerado inadimplente e estará sujeito às seguintes 
cominações: 

 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta; 
 
b) Responder por perdas e danos ocasionados ao CRQ-IV, os quais serão 

apurados em competente processo, levando-se em conta as circunstâncias 
que tenham contribuído para a ocorrência do fato;  

 
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos (art. 7, da Lei nº 10.520/02); 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação (art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93). 

 
13.3 – O licitante que praticar, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou 

atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar sua proposta 
comercial após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, 
demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o CRQ-IV, em virtude 
de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeito às penalidades 
previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 13.2 e outras que 
couberem. 

 
13.4 - Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens 13.2 e 13.3 o Pregoeiro 

poderá desclassificar a proposta comercial, sem que isto gere direitos 
indenizatórios ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou 
circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade 
financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante. 

 
13.5 – O pedido de prorrogação do prazo para inicio dos serviços só será conhecido 

pelo CRQ-IV, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e 
protocolizado junto ao Superintendente, antes de expirar o prazo 
inicialmente estabelecido. 
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14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

14.1 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 
14.2 - Fica assegurado ao CRQ-IV 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. 

 
14.3 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o CRQ-IV não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

 
14.4 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
14.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
14.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
14.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de pregão. 

 
14.8 - 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. 

 
14.9 - Quaisquer informações e dúvidas poderão ser obtidas diretamente com o 

Pregoeiro o Sr. Waldemir Menezes, da Gerência de Contabilidade e Compras 
deste Órgão, sito à Rua Oscar Freire, 2039 – 3º andar, Pinheiros – São 
Paulo/SP ou por meio do telefone (011) 3061-6020, Fax (011) 3061-6005 ou 
ainda pelo e-mail: compras@crq4.org.br. 

 
14.9.1 - As dúvidas de caráter técnico-legal na interpretação dos termos deste 

Edital deverão ser suscitadas por escrito, ao Pregoeiro, para os 
esclarecimentos necessários, até 02 (dois) dias úteis antes da data do 
recebimento das propostas. 
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14.9.2 - Não serão atendidas solicitações formuladas após o prazo estabelecido, 
salvo se ocorrer fato superveniente. 

 
14.9.3 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 

ordem estritamente informal. 
 
14.10 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito ao 

fornecimento do objeto licitado.  
 
14.11 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o Foro da Seção 

Judiciária de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida judicial 
originada ou referente a esta licitação. 

 
 
15 – DOS ANEXOS DO EDITAL 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Procuração; 
c) ANEXO III – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação; 
d) ANEXO IV – Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do 

Trabalho e Inexistência de Impedimento Legal para Licitar 
ou Contratar com a Administração Pública; 

e) ANEXO V – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
f) ANEXO VI - Análise de Demonstrativos Contábeis; 
g) ANEXO VII – Minuta do Contrato. 

 
São Paulo,  05 de março de 2019. 

 
 
 

JOSÉ GLAUCO GRANDI 
Superintendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4a REGIÃO 

SÃO PAULO 
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 –– SÃO PAULO – SP-  TEL. 3061-6000 

Site: www.crq4.org.br 

 
 

 19

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Sede do Conselho Regional de Química – IV Região – Edifício Olavo de Queiroz 
Guimarães Filho”, sito a Rua Oscar Freire, 2039 – Pinheiros – São Paulo/SP 

 
 
2 – DOS HORÁRIOS 
 

2.1 - Serviços de Portaria/Guarita (CBO 5174-10), a serem prestados de segunda a 
sexta-feira, das 06:30 às 19:00, conforme item 2.2. 

 
2.2 – Alocação dos Postos de trabalho: 

 
A - Posto Entrada – Térreo 

01 (um(a)) Porteiro(a) das 07:30 às 16:30 
01 (um(a)) Porteiro(a) das 09:00 às 18:00 

  
B - Posto Guarita (Garagem) – 1º Subsolo 

01 (um(a)) Porteiro(a) das 06:30 às 15:30 
01 (um(a)) Porteiro(a) das 10:00 às 19:00 

  
3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA 
 

3.1 - Os (as) prestadores (as) de serviço deverão: 
 

3.1.1 - Ter concluído no mínimo o Ensino Médio ou curso técnico equivalente; 
3.1.2 - Idade Mínima de 18 (dezoito) anos; 
3.1.3 - Ter boa redação; 
3.1.4 - Ter conhecimento básico de informática, no mínimo de Word, Excel e 

Internet Explorer; 
3.1.5 - Ter experiência (mínima seis meses) no relacionamento direto e indireto 

com o público (atendimento pessoal, por telefone e anotações de 
recados). 

 
4 – DOS UNIFORMES 
 

4.1 – A CONTRATADA deverá fornecer uniformes, equipamentos e acessórios à 
mão de obra envolvida, necessários à prestação dos serviços, conforme 
descrito abaixo: 

 
 Calça azul marinho ou preta – 02 unidades para cada 
 Camisa de mangas compridas brancas -  02 unidades para cada 
 Paletó azul marinho ou preto - 01 unidade para cada 
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 Meia social – 03 pares para cada 
 Gravata (masculino) – 02 unidades para cada 
 Lenço de pescoço (feminino) - 02 unidades para cada 
 Sapato social preto - 01 par para cada 
 Sandália social (Feminino) 01 par para cada (conforme item 4.2.8) 
 Crachá  
 Livro de Ocorrência  

 
4.2 - O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 
 

4.2.1 – 01 (um) conjunto completo ao empregado no início da execução do 
contrato, de acordo com o item 4.1, devendo  ser substituído o conjunto 
completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, , independentemente do 
estado em que se encontrem, ou em outro prazo de acordo com 
necessidade, assim entendido pelo fiscal do contrato, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, após comunicação escrita do 
CONTRATANTE, sempre que não atendam as condições mínimas de 
apresentação. A CONTRATADA também deverá substituir os 
uniformes que apresentarem defeitos, independente do prazo 
estabelecido acima, sem qualquer custo adicional para a 
CONTRATANTE ou mesmo para os empregados; 

 
4.2.2 - No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados 

para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados; 
 
4.2.3 - Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, 

devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser 
enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato; 

 
4.2.4 - A CONTRATADA, ao fornecer aos seus empregados no início da 

execução dos serviços o primeiro conjunto de uniformes, deverá 
submete-los previamente à análise do fiscal da CONTRATANTE; 

 
4.2.5 - As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa 

qualidade, compatível com o clima da cidade de São Paulo, duráveis e 
que não desbotem facilmente; 

 
4.2.6 - Os uniformes deverão conter o emblema da CONTRATADA, de forma 

visível, preferencialmente, no blazer ou na própria camisa, podendo para 
isto conter um bolso lateral para a sua colocação; 

 
4.2.7 -Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável e boa 

qualidade (não sintético); 
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4.2.8 - Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação 
médica, não possa calçar sapato social (fechado) o mesmo deverá ser 
substituído por sandália em couro maleável puro, na cor preta, com salto 
tipo “Anabela”. 

 
4.2.9 - Os uniformes deverão ser entregues aos empregados da 

CONTRATADA, mediante recibo em relação nominal, cuja cópia, 
devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser 
enviada ao responsável pela fiscalização da prestação dos serviços; 

 
 
5 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1 – ENTRADA – Posto Térreo 
 

5.1.1 – Proceder o controle de acesso de funcionários, visitantes, bem como 
prestadores de serviços que ingressarem no imóvel da 
CONTRATANTE; 

 
5.1.2 – Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas; 
 
5.1.3 – Responder pela abertura de fechamento de portas e portões do imóvel 

da CONTRATANTE; 
 
5.1.4 – Prestar informações e/ou esclarecimentos às pessoas que frequentam o 

imóvel da CONTRATANTE, de conformidade com as normas 
adotadas por ela; 

 
5.1.5 – Proceder ao acompanhamento de pessoas, quando necessário, ao seu 

destino no interior do imóvel zelando para que o atendimento seja 
cordial; 

 
5.1.6 – Atender e prestar informações via telefone, se necessário e de acordo 

com as normas adotadas pela CONTRATANTE; 
 
5.1.7 – Receber correspondências, jornais, revistas e encaminhá-las ao setor 

competente conforme orientação da CONTRATANTE; 
 
5.1.8 – Fiscalizar a entrada e saída de materiais, através de notas fiscais ou de 

controles próprios da CONTRATANTE; 
 
5.1.9 – Controlar a entrada e saída de empregados, prestadores de serviços e 

visitantes, após o término de cada expediente de trabalho na 
conformidade de que venha ser estabelecido pela CONTRATANTE; 
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5.1.10 – Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 
instalações sem que estes estejam devidamente e previamente 
autorizados pela CONTRATANTE; 

 
5.1.11 – Fiscalizar e orientar o trânsito de empregados, prestadores de serviços 

e visitantes pelo interior do imóvel, anotando eventuais 
irregularidades e comunicando à CONTRATANTE; 

 
5.1.12 – Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres; 
 
5.1.13 – Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, 

assim como de bens particulares de empregados ou de terceiros; 
 
5.1.14 – Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato 

a CONTRATANTE; 
 
5.1.15 – Comunicar à CONTRATANTE, todo e qualquer tipo de atividade 

comercial junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco 
à execução dos serviços e das instalações; 

 
5.1.16 – Comunicar à CONTRATANTE a presença de aglomerações de 

pessoas junto ao posto. 
 

5.2 – GUARITA – 1º Subsolo 
 

5.2.1 – Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando 
o motorista e anotando a placa do veículo;  

 
5.2.2 – Proceder o controle de acesso de funcionários, visitantes, bem como 

prestadores de serviços que ingressarem no imóvel da 
CONTRATANTE; 

 
5.2.3 - Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas 
 
5.2.4 – Prestar informações e/ou esclarecimentos às pessoas que frequentam 

o imóvel da CONTRATANTE, de conformidade com as normas 
adotadas por ela; 

 
5.2.5 – Proceder o acompanhamento de pessoas, quando necessários , ao seu 

destino no interior do imóvel zelando para que o atendimento seja 
cordial; 

 
5.2.6 – Atender e prestar informações via telefone, se necessário e de acordo 

com as normas adotadas pela CONTRATANTE; 
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5.2.7 – Receber correspondências, jornais, revistas e encaminhá-las ao setor 
competente conforme orientação da CONTRATANTE; 

 
5.2.8 – Fiscalizar a entrada e saída de materiais, através de notas fiscais ou de 

controles próprios da CONTRATANTE; 
 
5.2.9 – Controlar a entrada e saída de empregados, prestadores de serviços e 

visitantes, após o término de cada expediente de trabalho na 
conformidade de que venha ser estabelecido pela CONTRATANTE; 

 
5.2.10 – Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados ás 

instalações sem que estes estejam devidamente e previamente 
autorizados pela CONTRATANTE; 

 
5.2.11 – Fiscalizar e orientar o trânsito de empregados, prestadores de 

serviços e visitantes pelo interior do imóvel, anotando eventuais 
irregularidades e comunicando à CONTRATANTE; 

 
5.2.12 – Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres; 
 
5.2.13 – Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao 

local, assim como de bens particulares de empregados ou de 
terceiros; 

 
5.2.14 – Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato 

a CONTRATANTE; 
 
5.2.15 – Comunicar à CONTRATANTE, todo e qualquer tipo de atividade 

comercial junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco 
à execução dos serviços e das instalações; 

 
5.2.16 – Comunicar à CONTRATANTE a presença de aglomerações de 

pessoas junto ao posto. 
 

5.3 – DAS ORIENTAÇÕES PARA TODOS OS POSTOS 
 

5.3.1 – Operar microcomputador com sistema de controle de acesso. 
 
5.3.2 - Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, barbeado, 

cabelos aparados e limpos e com aparência pessoal adequada; 
 
5.3.3 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 
sejam adotadas as providências de regularização necessária; 
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5.3.4 – Registrar em livro de ocorrências e controlar diariamente as os fatos 
ocorridos  do posto em que estiver prestando serviços; 

 
5.3.5 – Comunicar ao CONTRATANTE, todo acontecimento entendido 

como irregular e que atente contra o patrimônio; 
 
5.3.6 – Manter afixado no posto, em local visível, o número dos telefones 

úteis tais como; Polícia, Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela 
Administração do edifício e outros interesses; 

 
5.3.7 – Repassar para o(s) funcionário(s) que esta(ão) assumindo o posto 

todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual 
anomalia observada nas instalações; 

 
5.3.8 – Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem 

policial dentro das instalações da CONTRATANTE facilitando, no 
possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas 
presenciais de eventual acontecimento. 

 
5.3.9 – Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pela 

CONTRATANTE, com atendimento sempre cortês e de forma a 
garantir as condições de segurança das instalações, dos empregados 
e das pessoas em geral que se façam presentes; 

 
5.3.10 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, para as devidas 

providências qualquer ocorrência verificada nas dependências do 
imóvel, como “NÃO ROTINEIRA”, devendo ainda fazer a devidas 
anotações no livro de ocorrência. 

 
5.3.11 – Serem assíduos, observando pontualmente os horários de entrada e 

saída, não sendo permitida a permanência não autorizada a mais no 
serviço; 

 
5.3.12 – Portar crachá durante toda a permanência nas dependências do 

CONTRATANTE; 
 
5.3.13 – Zelar pelo uniforme; 
 
5.3.14 – Comportar-se de maneira idônea, respeitável; 
 
5.3.15 – Manter sigilo de todas as informações qualificadas, que obtiverem 

em razão do emprego que ocupam; 
 
5.3.16 – Não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas ou 

funcionários, durante o horário de trabalho, sobre assuntos diversos 
da atividade exercida no posto; 
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6 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

 
6.1 – Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será fiscalizada por 

servidor da CONTRATANTE, que registrará em relatório todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, estabelecendo prazo 
para sua regularização; 

 
6.2 – A presença da fiscalização no local dos serviços não exclui a responsabilidade 

da CONTRATADA em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões 
verificadas no desenvolvimento de trabalho; 

 
6.3 – A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem 

reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades ou inobservâncias (técnicas ou legais), usos 
inadequados dos equipamentos ou acessórios disponibilizados aos 
funcionários alocados, e, na sua ocorrência, não implicará em 
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a 
fiscalização; 

 
6.4 – Compete à fiscalização verificar a presteza no atendimento, a observância da 

frequência das atividades, a utilização de uniformes e outros que julgar 
necessário ao fiel cumprimento do contrato; 

 
6.5 - Formalizar, no momento da assinatura do contrato, a indicação do preposto da 

empresa e substituto eventual, para tratar de todos os assuntos previstos no 
contrato, de acordo com o art. 68, da Lei nº 8.666/93, sem que isso implique 
acréscimo nos preços contratados.  

 
6.6 – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão 

ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o 
CONTRATANTE;  

 
6.7 – Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de 
exercer a mais ampla e irrestrita fiscalização sobre os serviços, diretamente 
por Fiscal designado para esse fim específico;  

 
6.8 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do 

contrato serão submetidas à apreciação da autoridade competente do 
CONTRATANTE, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no 
art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93;  

 
6.9 – É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua 

execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo 
de Referência; 
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6.10 – As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a 
CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão 
devidamente descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação 
das sanções previstas pela lei 8.666/93, de acordo com a tabela de 
ocorrências prevista no Item 7 deste termo de referência; 

 
6.10.1 – A reposição do prestador de serviços faltante de que trata o item 

anterior deverá ocorrer dentro do prazo de até 02 (duas) horas após 
notificação à contratada; 

 
6.11 – A fiscalização poderá solicitar, a qualquer momento, a substituição de 

qualquer empregado da CONTRATADA que comprometa a perfeita 
execução dos serviços e/ou que crie obstáculos à fiscalização, que não 
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 
CONTRATADA, ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a 
fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços, ou ainda, 
aquele que não apresente qualificação técnica mínima exigida. A 
substituição deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após 
notificação emitida pela CONTRATANTE. 

 
 

7 – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS 
 

7.1 - Os serviços de portaria constantes desse instrumento serão avaliados com base 
nos parâmetros estabelecidos no Acordo de Níveis de Serviço, de acordo com 
a tabela 2 do item 7.6; 

 
7.2 - A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA 

se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 2 do item 
7.5, respeitada a gradação de infrações conforme a tabela 1 do item 7.4, e as 
respectivas multas poderão ser aplicadas cumulativamente; 

 
7.3 - Será competente para a aplicação das penalidades previstas no presente 

instrumento a autoridade responsável pela celebração do contrato; 
 
7.4 - Para efeito de cálculo à aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, 

de acordo com as Tabelas 1 e 2: 
 
7.5 - TABELA 1: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 0,2% dia sobre o valor mensal do Contrato
2 0,4% dia sobre o valor mensal do Contrato
3 0,8% dia sobre o valor mensal do Contrato
4 1,6% dia sobre o valor mensal do Contrato
5 3,2% dia sobre o valor mensal do Contrato
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7.6 - TABELA 2: 
ITEM DESCRIÇÂO GRAU

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais, por ocorrência.

5 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento.

4 

03 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por empregado e por dia.

3 

04 
Permitir a presença de empregado em uniforme, com uniforme 
manchado, sujo ou mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e 
por ocorrência. 

1 

05 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 
serviço e por dia.

2 

06 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, 
sem a anuência prévia do Contratante, por empregado e por dia; 

3 

Para os itens a seguir, deixar de: 

07 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal, por funcionário e por dia

1 

08 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por ocorrência.

2 

09 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 
atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia. 

1 

10 

Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte e/ou ticket-refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato, 
nas datas avençadas, por ocorrência e por dia;

3 

11 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia 3

12 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus 
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, 
por empregado e por ocorrência

2 

13 
Fornecer os uniformes para cada categoria, nas especificações e 
quantidades estabelecidas, por funcionário e por ocorrência 

2 

14 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo 
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência

3 

15 
Indicar e manter durante a execução do Contrato os prepostos previstos 
no Edital/Contrato

1 

16 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na 
relação de obrigações da Contratada

1 

17 
Comprovar o pagamento do 13º salário dos seus empregados, na forma 
do Contrato, por dia de atraso.

5 

18 
Deixar de apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social dos 
empregados, quando solicitado pelo órgão fiscalizador, por solicitação 

4 
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7.7 - A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com 
a aplicação de outras penalidades; 

 
7.8 - O valor da multa será descontado do pagamento a ser efetuado à 

CONTRATADA:  
 
7.9 - Se o valor a ser pago à CONTRATANTE não for suficiente para cobrir o 

valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.  
 
7.10 - Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial.  

 
7.11 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 

pagamento da multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE. 

 
8 - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO  

 
8.1 - A CONTRATADA deverá entregar até o 5º dia útil do mês subsequente ao da 

prestação do serviço, à FISCALIZAÇÃO, nota fiscal/fatura dos serviços, 
emitida em 01 (uma) via, para fins de liquidação e pagamento, de forma a 
garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição 
previdenciária no prazo estabelecido no art. 31 da Lei 8.212, de 1991 e alterações 
posteriores.  

 
8.2 - A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao 

fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim 
 
8.3 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da protocolização da nota fiscal/fatura e os documentos exigidos para 
comprovação na forma prevista neste termo de referencia; 

 
8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira e demais documentos exigidos no 
Edital, sem que isso gere direito de reajustamento de preços, correção 
monetária ou encargos moratórios; 

 
8.5 - O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o 

pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em 
conformidade com as especificações do contrato; 

 
8.6 - Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias após a 

entrega da Nota fiscal referente aos serviços mensais, pelo (a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
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verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 
de Referência e na proposta; 

 
8.7 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 
serviço executado, com a consequente aceitação. 

 
8.8 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 
8.9 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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ANEXO II 
 

PROCURAÇÃO 
 
 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a 

EMPRESA ____________________________________, com sede à (endereço 

completo), devidamente inscrita no CNPJ sob nº _____________________, 

representada, neste ato, por seu sócio-gerente Sr(a) (nome), (nacionalidade), (estado 

civil), (profissão), residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu 

representante , o(a) Sr(a).______________ (nacionalidade), (estado civil), (profissão) 

portador da cédula de identidade RG nº _________________, e do CPF nº 

______________, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante 

no Pregão nº 13/19 instaurado pelo CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – IV 

REGIÃO, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da 

apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da 

interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima 

indicado. 

 

 

 

Local e data 

 

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa. 

 

 

 

 

 
 

 

Papel Timbrado da Empresa 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 

PROCESSO CRQ-IV Nº 13/19 

PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO 

EDIFÍCIO-SEDE DO CRQ-IV REGIÃO. 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE 

CONTRATAÇÃO: 

PREÇO GLOBAL 

 

A Empresa ________________________________________, devidamente inscrita no 

CNPJ sob nº__________________________, com sua sede à  (endereço completo), por 

seu representante legal o (a) Sr.(a) _____________________, portador(a) do RG nº 

__________, e do CPF nº ________________, em conformidade com o disposto no art. 

4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir plenamente todos 

os requisitos habilitatórios exigidos no Edital que rege o certame acima indicado. 

 

Local e Data 

 

_________________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

Papel Timbrado da Empresa 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 

OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
PROCESSO CRQ-IV Nº 13/19 

PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO  

EDIFÍCIO-SEDE DO CRQ-IV REGIÃO 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE 

CONTRATAÇÃO: 

PREÇO GLOBAL 

 

A Empresa ______________________, devidamente  inscrita no CNPJ nº 

___________________________, com sede à (endereço completo),  por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) do RG. nº 

_________________ e do CPF nº __________________, DECLARA, para os fins do 

disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos, bem como, DECLARA, sob as penas da lei, inexistir em seu nome qualquer 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do art. 

87, incisos III e IV da Lei nº 8.666/93, e artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

Local e data. 
_______________________________________________ 

Assinatura do declarante 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 

 

Papel Timbrado da Empresa 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 
PROCESSO CRQ-IV Nº 13/19 

PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO  

EDIFÍCIO-SEDE DO CRQ-IV REGIÃO 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE 

CONTRATAÇÃO: 

PREÇO GLOBAL 

 

A Empresa ________________________________________________, devidamente 

inscrita 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, sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos 

termos da legislação vigente, estando apta a usufruir favorecido estabelecido na Lei 

Complementar nº 123/2006 e Decreto Federal 6.204/07. 

 

 

 

 

Local e data. 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Papel Timbrado da Empresa 
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ANEXO VI 
 

 
ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS POR MEIO DE ÍNDICES 

COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO APRESENTADO DO ÚLTIMO 
EXERCÍCIO 

 
 
N° Fórmula  = I 
Sigla = AC/PC 
Descrição: Ativo circulante / passivo circulante 
Índice liquidez a curto prazo 
Quanto a empresa possui de recurso do ativo circulante para cada R$ 1,00 de 
Passivo circulante 
Interpretação:    Quanto maior melhor 
Pontuação:    Menor de 1,00 = 00 Pontos 
De 1,00 a 1,25 = 01 Ponto 
De 1,26 a 1,50 = 02 Pontos 
De 1,51 a 2,00 = 03 Pontos 
Acima de 2,00 = 04 Pontos 
 
N° Fórmula = II 
Sigla= AC+RLP/PC+ELP 
Descrição: Ativo Circulante + Rel./Passivo Circulante + ELP 
Índice liquidez a curto e longo prazo 
Quanto a empresa possui de recurso de ativo circulante e realizável para cada R$1,00 de 
Passivo Circulante + Exigível 
Interpretação: Quanto maior melhor 
Pontuação:  Menor de 1,00 = 00 Pontos 
De 1,00 a 1,25 = 01 Ponto 
De 1,26 a 1,50 = 02 Pontos 
De 1,51 a 2,00 = 03 Pontos 
Acima de 2,00 = 04 Pontos 
 
N°  Fórmula = III 
Sigla = PC + ELP/PL 
Descrição: Passivo Circulante + Exígivel / Patrimônio Líquido 
Índice endividamento a curto e longo prazo em relação ao patrimônio líquido. 
Quanto a empresa tem de dívidas para cada R$ 1,00 de patrimônio líquido. 
Interpretação quanto: menor Melhor 
Pontuação:  menor ou =  0,50 = 04 Pontos 
De 0,51 a 0,75 = 03 Pontos 
De 0,76 a 1,00 = 02 Pontos 
De 1,01 a 1,50 = 01 Ponto 
Acima de  1,50 = 00 Pontos 
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ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS POR MEIO DE ÍNDICES 
COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO APRESENTADO DO ÚLTIMO 

EXERCÍCIO  
 

 
N° Fórmula = IV 
Sigla = AP/PL 
Descrição: Ativo Permanente / Patrimônio Liquido 
Índice: Mobilização do Patrimônio Líquido 
Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 1,00 do patrimônio líquido 
Interpretação: Quanto menor melhor 
Pontuação:  Menor ou =  0,50 = 04 Pontos 
De 0,51 a 0,75 = 03 Pontos 
De 0,76 a 1,00 = 02 Pontos 
De 1,01 a 1,50 = 01 Ponto 
Acima de 1,50= 00 Pontos 
 
N° Fórmula = V 
Sigla = PC/PC+ELP 
Descrição: Passivo circulante / Passivo Circulante + Exigível 
Índice: Endividamento de curto prazo em relação ao total das obrigações 
Quanto a empresa tem obrigações de curto prazo em relação às dividas totais 
Interpretação: Quanto menor melhor 
Pontuação:  Menor ou = a 0,50 =0 4 Pontos 
De 0,51 a 0,75 = 03 Pontos 
De 0,76 a 1,00 = 02 Pontos 
De 1,01 a 1,50 = 01 Ponto 
Acima de 1,50 = 00 Pontos 
 
Observações: 
 
1 - O Conselho, para os fins que se destinam os índices acima apresentados, considerará 

os totais dos grupos de contas contábeis. 
 
2 - Não serão aceitas fórmulas alternativas, face à necessidade de uniformização 

evitando, com isso, diversas interpretações. 
 
3 - O Conselho, reserva-se o direito de reclassificar as contas. Se necessário, de acordo 

com a legislação vigente. 
 
4 - Será considerado habilitado quanto a situação econômico-financeira o licitante que 

atingir o mínimo de 05 pontos, no total obtido decorrente do somatório de todos os 
pontos recebidos em cada fórmula. 
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ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO, 
autarquia Federal, criado pela Lei nº 2.800/56, inscrito no CNPJ sob o nº 
62.624.580/0001-45, com sede à Rua Oscar Freire, 2039 - Pinheiros, São Paulo/SP, neste 
ato representado pelo seu Superintendente Dr. José Glauco Grandi, portador do RG. nº 
......................., e do CPF/MF nº .............................  
 
CONTRATADA:  .......................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
......................................., estabelecida à ............................................., neste ato 
representada pelo Sr(a). ..................................., portador(a) da cédula de identidade RG. 
nº .............................. e do CPF/MF. nº ................................... 
 
Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas têm entre si, justo e avençado, na 
melhor forma de direito, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
vinculado aos termos das cláusulas a seguir e regido pela Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE de prestação de serviços de portaria no edifício-sede do CRQ-IV, 
conforme as condições estipuladas no presente contrato e as constantes dos seguintes 
documentos do processo licitatório nº 13/19, que passam a integrar o presente ajuste: 
 
1. EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL nº 13/19; 
2. Carta Proposta da CONTRATADA datada de ........../........../.........; 
3. Ata de Sessão Pública do Pregão Presencial nº 13/19 de ...../...../....; 
4. Planilha de custos readequada da CONTRATADA datada de ......../........../...........; 
5. Todos os documentos (cartas, ofícios, solicitações, notificações , e-mail e outros) 

trocados entre as partes devidamente assinados e protocolados, passam a integrar os 
termos do presente contrato. 

 
 
CLÁUSULA II - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1 - Prestar os serviços objeto do presente contrato de recepção rigorosamente em 

conformidade com o estabelecido neste instrumento e todos os documentos previstos 
na CLÁUSULA PRIMEIRA dentro de elevados padrões de qualidade. 

 
2 – Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução dos serviços, inclusive 

impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre o objeto do contrato, e tudo que for 
necessário para a fiel execução dos serviços contratados. 
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3 – Caberá à CONTRATADA, a responsabilidade de utilizar somente empregado 
devidamente registrado, cabendo-lhe também todas as obrigações sociais, 
previdenciárias, de seguros e impostas pela legislação trabalhista. O 
CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, a qualquer tempo, a apresentação 
da Carteira de Trabalho do elemento destacado para os serviços, comprovando o seu 
vínculo empregatício com a CONTRATADA. 

 
4 – Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelos eventuais danos ou avarias 

causados por seu empregado aos bens patrimoniais do CONTRATANTE ou de 
terceiros no local onde presta os serviços, cabendo a este pleitear indenização cabível 
para repô-los. 

 
5 – Fornecer listagens com indicação completa com nome, endereço dos funcionários da 

CONTRATADA que irão executar as tarefas, inclusive nome e telefones dos 
responsáveis pelo Gerenciamento do contrato bem como apresentação de atestados 
de antecedentes criminais de todos os que irão trabalhar nas dependências do 
CONTRATANTE. 

 
6 – A CONTRATADA se obriga a manter nas dependências do CONTRATANTE, os 

seus funcionários devidamente uniformizados e identificados, e retirar e substituir 
nos serviços, todo e qualquer empregado seu que, por incapacidade, ação ou omissão, 
inclusive incontinência de conduta for julgado nocivo ao trabalho, bastando apenas 
comunicação oficial por parte do CONTRATANTE, se obrigando a 
CONTRATADA, em 24 (vinte e quatro) horas, a substituição. 

 
7 – No caso de falta do funcionário, o CONTRATANTE comunicará de imediato a 

CONTRATADA, que deverá repor a ausência do funcionário faltoso por outro, o 
mais breve possível. 

 
8 – As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de freqüência, 

disciplina, folha de pagamento e demais serão sempre de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. Abstendo de tomar parte, desde já convencionado, nessa 
ingerência a administração do CONTRATANTE.  

 
9 – As despesas de pessoal, uniforme completo profissional, e o crachá estarão direta e 

exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
 
10 – Adotar todas medidas de segurança necessárias ao bom andamento dos serviços do 

CONTRATANTE,  inclusive quanto à preservação de bens do CONTRATANTE, 
de seus funcionários e de terceiros em geral. 

 
11 – Responsabilizar por todos os atos ou omissões dos seus empregados, diligenciando 

no sentido de que nenhuma disposição criará relação contratual entre qualquer 
empregado da CONTRATADA e o CONTRATANTE, sob qualquer pretexto. 
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12 – Admitir e gerenciar, sob sua exclusiva responsabilidade, o pessoal adequado e 
capacitado necessário, em todos os níveis de trabalho contratado para execução dos 
serviços, correndo por sua exclusiva conta todos os encargos e obrigações de ordem 
trabalhista, previdenciária, secundária e de responsabilidade civil. 

 
13 – Apresentar mensalmente todos os documentos necessários à comprovação da 

situação regular trabalhista tanto da Empresa como de seus funcionários. 
 
14 – Apresentar mensalmente até o 15º (décimo quinto) dia útil os comprovantes de 

recebimento dos benefícios, tais como: vale transporte, vale refeição e cesta básica, 
assinados pelos empregados da CONTRATADA que prestam serviços para o 
CONTRATANTE.  

 
15 – Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços, 

encaminhando elementos com função legalmente registrada em sua carteira de 
trabalho. 

 
16 – Fornecer mão-de-obra compatível com o desenvolvimento dos trabalhos, bem como 

orientar o empregado que este assuma o posto devidamente asseado, uniformizado 
e portando crachás com fotografia recente. 

 
17 – Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de 

natureza grave, não deverá ser mantido, nem retornar às instalações do 
CONTRATANTE. 

 
18 – Instruir o empregado às necessidades de acatar as orientações do CONTRATANTE, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança do Trabalho. 
 
19 - Indicar um supervisor para realizar mensalmente, em conjunto com o 

CONTRATANTE, o acompanhamento técnico das atividades visando à 
qualidade da prestação dos serviços. 

 
20 – Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas 

pelo CONTRATANTE, refazendo ou corrigindo, quando for o caso, às suas 
expensas, as partes dos serviços que tenham sido impugnadas, ou executadas em 
desacordo com o combinado. 

 
21 – Responsabilizar-se direta e exclusivamente por todos os danos e prejuízos que, 

diretamente ou indiretamente provoque ou cause ao CONTRATANTE ou a 
terceiros. 

 
22 – Arcar com o pagamento de indenizações e reclamações sobre danos que causar por 

negligência, imprudência ou imperícia de seu empregado, entendendo-se como seus 
atos, os praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade. 
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23 – Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não 
serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE. 

 
24 – Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnicas e ambientalmente 

recomendadas, quando da realização de atividades com produtos químicos 
controlados e da aplicação de saneantes domissanitários, nas áreas escopo dos 
trabalhos; quer seja em qualidade, em quantidade ou em destinação; atividades essas 
da inteira responsabilidade da CONTRATADA que responderá em seu próprio 
nome perante os órgãos fiscalizadores. 

 
25 – Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações da Lei 

nº 6.514, de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, do 
Ministério do Trabalho e suas alterações, além de outra legislação técnica vigente e 
as normas e procedimentos internos do CONTRATANTE, de engenharia, de 
segurança, de medicina e meio ambiente do trabalho, que sejam aplicáveis à 
execução específica da atividade, apresentando, quando solicitado: 

 
25.1 – Cópia dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e 

de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA, de acordo com as Normas 
Regulamentadoras nº 07 e 09, respectivamente, da Portaria nº 3.214, de 
08/06/78, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme 
determina a Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77 e instalando e mantendo os 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, 
considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel 
cumprimento da legislação em vigor. 

 
 
 
CLÁUSULA III - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
1 – Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços recepção, objeto do presente 

contrato a fim de que sejam executados rigorosamente em conformidade com o 
estabelecido neste instrumento. 

 
1.1 – A fiscalização dos serviços, por parte do CONTRATANTE, não exonera nem 

diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por inobservância ou 
omissão a qualquer das cláusulas contratuais estabelecidas no presente ajuste. 

 
2 – Fornecer local adequado para os funcionários da CONTRATADA, efetuarem a 

higiene pessoal e troca de roupa. 
 
3 – Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade constatada, por escrito, para 

que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas na CLAUSULA 
DÉCIMA. 
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4 – Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito 
devidamente assinadas e protocoladas, passando a integrar os termos do presente 
contrato. 

 
5 – Pagar pontualmente as faturas emitidas pela CONTRATADA nos termos da 

CLÁUSULA SÉTIMA. 
 
 
CLÁUSULA IV – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços serão prestados no edifício-sede do Conselho Regional de Química – IV 
Região – Edifício Olavo de Queiroz Guimarães Filho, situado à Rua Oscar Freire, 2039, 
Pinheiros, São Paulo/SP. 

 
 
CLÁUSULA V – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1 – DOS HORÁRIOS 
 

1.1 - Serviços de Portaria/Guarita (CBO 5174-10), a serem prestados de segunda a 
sexta-feira, das 06:30 às 19:00, conforme item 2.2. 

 
1.2 – Alocação dos Postos de trabalho: 

 
A - Posto Entrada – Térreo 

01 (um(a)) Porteiro(a) das 07:30 às 16:30 
01 (um(a)) Porteiro(a) das 09:00 às 18:00 

  
B - Posto Guarita (Garagem) – 1º Subsolo 

01 (um(a)) Porteiro(a) das 06:30 às 15:30 
01 (um(a)) Porteiro(a) das 10:00 às 19:00 

  
2- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA 
 

2.1 - Os (as) prestadores (as) de serviço deverão: 
 

2.1.1 - Ter concluído no mínimo o Ensino Médio ou curso técnico equivalente; 
2.1.2 - Idade Mínima de 18 (dezoito) anos; 
2.1.3 - Ter boa redação; 
2.1.4 - Ter conhecimento básico de informática, no mínimo de Word, Excel e 

Internet Explorer; 
2.1.5 - Ter experiência (mínima seis meses) no relacionamento direto e indireto 

com o público (atendimento pessoal, por telefone e anotações de 
recados). 
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3 – DOS UNIFORMES 
 

3.1 – A CONTRATADA deverá fornecer uniformes, equipamentos e acessórios à 
mão de obra envolvida, necessários à prestação dos serviços, conforme 
descrito abaixo: 

 
 Calça azul marinho ou preta – 02 unidades para cada 
 Camisa de mangas compridas brancas -  02 unidades para cada 
 Paletó azul marinho ou preto - 01 unidade para cada 
 Meia social – 03 pares para cada 
 Gravata (masculino) – 02 unidades para cada 
 Lenço de pescoço (feminino) - 02 unidades para cada 
 Sapato social preto - 01 par para cada 
 Sandália social (Feminino) 01 par para cada (conforme item 4.2.8) 
 Crachá  
 Livro de Ocorrência  

 
3.2 - O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 
 

3.2.1 – 01 (um) conjunto completo ao empregado no início da execução do 
contrato, de acordo com o item 4.1, devendo ser substituído o conjunto 
completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, independentemente do 
estado em que se encontrem, ou em outro prazo de acordo com 
necessidade, assim entendido pelo fiscal do contrato, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, após comunicação escrita do 
CONTRATANTE, sempre que não atendam as condições mínimas de 
apresentação. A CONTRATADA também deverá substituir os 
uniformes que apresentarem defeitos, independente do prazo 
estabelecido acima, sem qualquer custo adicional para a 
CONTRATANTE ou mesmo para os empregados; 

 
3.2.2 - No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados 

para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados; 
 
3.2.3 - Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, 

devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser 
enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato; 

 
3.2.4 - A CONTRATADA, ao fornecer aos seus empregados no início da 

execução dos serviços o primeiro conjunto de uniformes, deverá 
submete-l-os previamente à análise do fiscal da CONTRATANTE; 

 
3.2.5 - As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa 

qualidade, compatível com o clima da cidade de São Paulo, duráveis e 
que não desbotem facilmente; 
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3.2.6 - Os uniformes deverão conter o emblema da CONTRATADA, de forma 
visível, preferencialmente, no blazer ou na própria camisa, podendo 
para isto conter um bolso lateral para a sua colocação; 

 
3.2.7 -Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável e boa 

qualidade (não sintético); 
 
3.2.8 - Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação 

médica, não possa calçar sapato social (fechado) o mesmo deverá ser 
substituído por sandália em couro maleável puro, na cor preta, com salto 
tipo “Anabela”. 

 
3.2.9 - Os uniformes deverão ser entregues aos empregados da 

CONTRATADA, mediante recibo em relação nominal, cuja cópia, 
devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser 
enviada ao responsável pela fiscalização da prestação dos serviços; 

 
 
4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1 – ENTRADA – Posto Térreo 
 

4.1.1 – Proceder o controle de acesso de funcionários, visitantes, bem como 
prestadores de serviços que ingressarem no imóvel da 
CONTRATANTE; 

 
4.1.2 – Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas; 
 
4.1.3 – Responder pela abertura de fechamento de portas e portões do imóvel 

da CONTRATANTE; 
 
4.1.4 – Prestar informações e/ou esclarecimentos às pessoas que frequentam o 

imóvel da CONTRATANTE, de conformidade com as normas 
adotadas por ela; 

 
4.1.5 – Proceder ao acompanhamento de pessoas, quando necessário, ao seu 

destino no interior do imóvel zelando para que o atendimento seja 
cordial; 

 
4.1.6 – Atender e prestar informações via telefone, se necessário e de acordo 

com as normas adotadas pela CONTRATANTE; 
 
4.1.7 – Receber correspondências, jornais, revistas e encaminhá-las ao setor 

competente conforme orientação da CONTRATANTE; 
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4.1.8 – Fiscalizar a entrada e saída de materiais, através de notas fiscais ou de 
controles próprios da CONTRATANTE; 

 
4.1.9 – Controlar a entrada e saída de empregados, prestadores de serviços e 

visitantes, após o término de cada expediente de trabalho na 
conformidade de que venha ser estabelecido pela CONTRATANTE; 

 
4.1.10 – Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 

instalações sem que estes estejam devidamente e previamente 
autorizados pela CONTRATANTE; 

 
4.1.11 – Fiscalizar e orientar o trânsito de empregados, prestadores de serviços 

e visitantes pelo interior do imóvel, anotando eventuais 
irregularidades e comunicando à CONTRATANTE; 

 
4.1.12 – Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres; 
 
4.1.13 – Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, 

assim como de bens particulares de empregados ou de terceiros; 
 
4.1.14 – Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato 

a CONTRATANTE; 
 
4.1.15 – Comunicar à CONTRATANTE, todo e qualquer tipo de atividade 

comercial junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco 
à execução dos serviços e das instalações; 

 
4.1.16 – Comunicar à CONTRATANTE a presença de aglomerações de 

pessoas junto ao posto. 
 

4.2 – GUARITA – 1º Subsolo 
 

4.2.1 – Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando 
o motorista e anotando a placa do veículo;  

 
4.2.2 – Proceder o controle de acesso de funcionários, visitantes, bem como 

prestadores de serviços que ingressarem no imóvel da 
CONTRATANTE; 

 
4.2.3 - Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente 

autorizadas e identificadas 
 
4.2.4 – Prestar informações e/ou esclarecimentos às pessoas que frequentam 

o imóvel da CONTRATANTE, de conformidade com as normas 
adotadas por ela; 
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4.2.5 – Proceder o acompanhamento de pessoas, quando necessários , ao seu 
destino no interior do imóvel zelando para que o atendimento seja 
cordial; 

 
4.2.6 – Atender e prestar informações via telefone, se necessário e de acordo 

com as normas adotadas pela CONTRATANTE; 
 
4.2.7 – Receber correspondências, jornais, revistas e encaminhá-las ao setor 

competente conforme orientação da CONTRATANTE; 
 
4.2.8 – Fiscalizar a entrada e saída de materiais, através de notas fiscais ou de 

controles próprios da CONTRATANTE; 
 
4.2.9 – Controlar a entrada e saída de empregados, prestadores de serviços e 

visitantes, após o término de cada expediente de trabalho na 
conformidade de que venha ser estabelecido pela CONTRATANTE; 

 
4.2.10 – Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados ás 

instalações sem que estes estejam devidamente e previamente 
autorizados pela CONTRATANTE; 

 
4.2.11 – Fiscalizar e orientar o trânsito de empregados, prestadores de 

serviços e visitantes pelo interior do imóvel, anotando eventuais 
irregularidades e comunicando à CONTRATANTE; 

 
4.2.12 – Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres; 
 
4.2.13 – Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao 

local, assim como de bens particulares de empregados ou de 
terceiros; 

 
4.2.14 – Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato 

a CONTRATANTE; 
 
4.2.15 – Comunicar à CONTRATANTE, todo e qualquer tipo de atividade 

comercial junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco 
à execução dos serviços e das instalações; 

 
4.2.16 – Comunicar à CONTRATANTE a presença de aglomerações de 

pessoas junto ao posto. 
 

4.3 – DAS ORIENTAÇÕES PARA TODOS OS POSTOS 
 

4.3.1 – Operar microcomputador com sistema de controle de acesso. 
 



 

 
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4a REGIÃO 

SÃO PAULO 
R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 –– SÃO PAULO – SP-  TEL. 3061-6000 

Site: www.crq4.org.br 

 
 

 45

4.3.2 - Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, barbeado, 
cabelos aparados e limpos e com aparência pessoal adequada; 

 
4.3.3 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 
sejam adotadas as providências de regularização necessária; 

 
4.3.4 – Registrar em livro de ocorrências e controlar diariamente as os fatos 

ocorridos do posto em que estiver prestando serviços; 
 
4.3.5 – Comunicar ao CONTRATANTE, todo acontecimento entendido 

como irregular e que atente contra o patrimônio; 
 
4.3.6 – Manter afixado no posto, em local visível, o número dos telefones 

úteis tais como; Polícia, Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela 
Administração do edifício e outros interesses; 

 
4.3.7 – Repassar para o(s) funcionário(s) que esta(ão) assumindo o posto 

todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual 
anomalia observada nas instalações; 

 
4.3.8 – Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem 

policial dentro das instalações da CONTRATANTE facilitando, no 
possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas 
presenciais de eventual acontecimento. 

 
4.3.9 – Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pela 

CONTRATANTE, com atendimento sempre cortês e de forma a 
garantir as condições de segurança das instalações, dos empregados 
e das pessoas em geral que se façam presentes; 

 
4.3.10 – Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, para as devidas 

providências qualquer ocorrência verificada nas dependências do 
imóvel, como “NÃO ROTINEIRA”, devendo ainda fazer a devidas 
anotações no livro de ocorrência. 

 
4.3.11 – Serem assíduos, observando pontualmente os horários de entrada e 

saída, não sendo permitida a permanência não autorizada a mais no 
serviço; 

 
4.3.12 – Portar crachá durante toda a permanência nas dependências do 

CONTRATANTE; 
 
4.3.13 – Zelar pelo uniforme; 
 
4.3.14 – Comportar-se de maneira idônea, respeitável; 
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4.3.15 – Manter sigilo de todas as informações qualificadas, que obtiverem 
em razão do emprego que ocupam; 

 
4.3.16 – Não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas ou 

funcionários, durante o horário de trabalho, sobre assuntos diversos 
da atividade exercida no posto; 

 
5 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 
 

5.1 – Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será fiscalizada por 
servidor da CONTRATANTE, que registrará em relatório todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, estabelecendo prazo 
para sua regularização; 

 
5.2 – A presença da fiscalização no local dos serviços não exclui a responsabilidade 

da CONTRATADA em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões 
verificadas no desenvolvimento de trabalho; 

 
5.3 – A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem 

reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades ou inobservâncias (técnicas ou legais), usos 
inadequados dos equipamentos ou acessórios disponibilizados aos 
funcionários alocados, e, na sua ocorrência, não implicará em 
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a 
fiscalização; 

 
5.4 – Compete à fiscalização verificar a presteza no atendimento, a observância da 

frequência das atividades, a utilização de uniformes e outros que julgar 
necessário ao fiel cumprimento do contrato; 

 
5.5 - Formalizar, no momento da assinatura do contrato, a indicação do preposto da 

empresa e substituto eventual, para tratar de todos os assuntos previstos no 
contrato, de acordo com o art. 68, da Lei nº 8.666/93, sem que isso implique 
acréscimo nos preços contratados.  

 
5.6 – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão 

ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o 
CONTRATANTE;  

 
5.7 – Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de 
exercer a mais ampla e irrestrita fiscalização sobre os serviços, diretamente 
por Fiscal designado para esse fim específico;  
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5.8 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do 
contrato serão submetidas à apreciação da autoridade competente do 
CONTRATANTE, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no 
art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93;  

 
5.9 – É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua 

execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo 
de Referência; 

 
5.10 – As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a 

CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão 
devidamente descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação 
das sanções previstas pela lei 8.666/93, de acordo com a tabela de 
ocorrências prevista no Item 7 deste termo de referência; 

 
5.10.1 – A reposição do prestador de serviços faltante de que trata o item 

anterior deverá ocorrer dentro do prazo de até 02 (duas) horas após 
notificação à contratada; 

 
5.11 – A fiscalização poderá solicitar, a qualquer momento, a substituição de 

qualquer empregado da CONTRATADA que comprometa a perfeita 
execução dos serviços e/ou que crie obstáculos à fiscalização, que não 
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 
CONTRATADA, ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a 
fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços, ou ainda, 
aquele que não apresente qualificação técnica mínima exigida. A 
substituição deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após 
notificação emitida pela CONTRATANTE. 

 
6 – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS 
 

6.1 - Os serviços de portaria constantes desse instrumento serão avaliados com base 
nos parâmetros estabelecidos no Acordo de Níveis de Serviço, de acordo com 
a tabela 2 do item 6.6; 

 
6.2 - A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA 

se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 2 do item 
6.5, respeitada a gradação de infrações conforme a tabela 1 do item 6.4, e as 
respectivas multas poderão ser aplicadas cumulativamente; 

 
6.3 - Será competente para a aplicação das penalidades previstas no presente 

instrumento a autoridade responsável pela celebração do contrato; 
 
6.4 - Para efeito de cálculo à aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, 

de acordo com as Tabelas 1 e 2: 
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6.5 - TABELA 1: 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% dia sobre o valor mensal do Contrato
2 0,4% dia sobre o valor mensal do Contrato
3 0,8% dia sobre o valor mensal do Contrato
4 1,6% dia sobre o valor mensal do Contrato
5 3,2% dia sobre o valor mensal do Contrato

 
6.6 - TABELA 2: 

ITEM DESCRIÇÂO GRAU

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais, por ocorrência.

5 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento.

4 

03 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por empregado e por dia.

3 

04 
Permitir a presença de empregado em uniforme, com uniforme 
manchado, sujo ou mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e 
por ocorrência. 

1 

05 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 
serviço e por dia.

2 

06 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, 
sem a anuência prévia do Contratante, por empregado e por dia; 

3 

Para os itens a seguir, deixar de: 

07 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal, por funcionário e por dia

1 

08 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por ocorrência.

2 

09 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 
atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia. 

1 

10 

Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte e/ou ticket-refeição, 
seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do Contrato, 
nas datas avençadas, por ocorrência e por dia;

3 

11 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia 3

12 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus 
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, 
por empregado e por ocorrência

2 

13 
Fornecer os uniformes para cada categoria, nas especificações e 
quantidades estabelecidas, por funcionário e por ocorrência 

2 
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Para os itens a seguir, deixar de: 

14 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo 
órgão fiscalizador, por item e por ocorrência

3 

15 
Indicar e manter durante a execução do Contrato os prepostos previstos 
no Edital/Contrato

1 

16 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na 
relação de obrigações da Contratada

1 

17 
Comprovar o pagamento do 13º salário dos seus empregados, na forma 
do Contrato, por dia de atraso.

5 

18 
Deixar de apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social dos 
empregados, quando solicitado pelo órgão fiscalizador, por solicitação 

4 

 
6.7 - A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com 

a aplicação de outras penalidades; 
 
6.8 - O valor da multa será descontado do pagamento a ser efetuado à 

CONTRATADA:  
 
6.9 - Se o valor a ser pago ao CONTRATANTE não for suficiente para cobrir 

o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.  
 
6.10 - Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 
15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.  

 
6.11 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 

pagamento da multa, deverá ser complementado no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE. 

 
 
CLÁUSULA VI - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO. 
 
1 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início em ...../..../2019 e término 

em ...../..../2019. 
 
2 - A critério exclusivo do CONTRATANTE, o presente poderá ser estendido conforme 

previsto no art. 57, da Lei nº 8.666/93, caso a prorrogação seja justificável ou 
apresente manifesta vantagem para o CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA VII - DO PREÇO, DA LIQUIDAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E DA REPACTUAÇÃO 
 
1 - Pelos serviços objeto do presente Contrato, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total irreajustável de R$ ........(......................), em 12 
(doze) parcelas mensais de R$ .............................(..........................). 
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2 - A CONTRATADA deverá entregar até o 5º dia útil do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, à FISCALIZAÇÃO, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 
01 (uma) via, para fins de liquidação e pagamento, de forma a garantir o recolhimento 
das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido 
no art. 31 da Lei 8.212, de 1991 e alterações posteriores.  

 
3 - A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal 

do contrato ou a outro servidor designado para esse fim 
 
4 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da protocolização da nota fiscal/fatura e os documentos exigidos para 
comprovação na forma prevista neste contrato. O pagamento será realizado por meio 
de boleto bancário ou transferência eletrônica para o Banco do Brasil (correntistas). 
Caso opte por receber o pagamento em outra instituição bancária, o custo da operação 
de transferência do numerário entre os bancos envolvidos será descontado do valor 
total da nota fiscal. Atualmente o valor da referida tarifa bancária é de R$ 10,18. 

 
5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira e demais documentos exigidos no contrato, 
sem que isso gere direito de reajustamento de preços, correção monetária ou encargos 
moratórios; 

 
6 - O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento 

após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as 
especificações do contrato; 

 
7 - Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias após a entrega 

da Nota fiscal referente aos serviços mensais, pelo (a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste contrato; 

 
8 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
executado, com a consequente aceitação. 

 
9 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo. 

 
10 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
11 - Por ocasião da apresentação da fatura/nota fiscal, a CONTRATADA deverá fazer 

prova do recolhimento mensal do FGTS por meio das guias de recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. 
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11.1 - As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão 
corresponder ao período de execução e por tomador de serviço (contratante) 
são: 
- Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; 
- Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP após 

a transmissão do arquivo SEFIP, com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 
emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; 

- Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE; 
- Relação de Tomadores/Obras – RET. 
 

12 – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é devido no município 
que a prestação do serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições 
contidas na Lei Complementar nº 116, de 31.07.03. 

 
13 – Para os serviços prestados no município de São Paulo, conforme Lei municipal de 

São Paulo nº 13.701, de 24/12/2003, em especial do seu artigo 9º, parágrafo 2º, com 
as alterações introduzidas pelas Leis municipais nº 13.042, de 30/08/2005 e 14.865, 
de 29/12/2008, bem como os Decretos municipais nº 50.500 de 16;03;2009  e 50.896 
de 1/10/2009, o CONTRATANTE na qualidade de responsável tributário, deverá 
reter a quantia correspondente a 2% (dois por centos) do valor da nota-fiscal/fatura 
apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA até o 
dia 10 (dez) do mês seguinte ao da prestação dos serviços. 

 
a) Quando da emissão da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá destacar o 

valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O ISS”. Considera-se preço 
do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, 
inclusive materiais aplicados na realização do serviço, conforme DL 834/69; 
LC 116/2003. 

 
14 – Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, não haja decorrido o prazo 

legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando for o caso, poderão ser 
apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente 
anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando 
do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 

 
15 – A não apresentação dessas comprovações assegura o CONTRATANTE o direito 

de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 
 
16 – Nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/91, alterado pela Lei nº 9.711, de 

20/11/98, e Instrução Normativa MPS/RFP nº 971, de 13 de novembro de 2009, o 
CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, 
recibo ou documento de cobrança equivalente; obrigando-se a recolher em nome da 
CONTRATADA, a importância retida até o dia vinte do mês subsequente ao da 
emissão do respectivo documento de cobrança ou o dia útil imediatamente anterior 
se não houver expediente bancário naquele dia. 
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16.1 – Quando da emissão da nota fiscal/fatura-a CONTRATADA deverá destacar 
o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A 
SEGURIDADESOCIAL” e “RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – 
COFINS, PIS, PASEP E CSLL” 

 
a) Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos 

custos de fornecimento incorridos pela CONTRATADA a título de vale-
transporte e de vale-refeição, nos termos da legislação própria. Tais 
parcelas deverão estar discriminadas no documento de cobrança. 

 
b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança, 

impossibilitará a CONTRATADA a efetuar sua compensação com o 
INSS, ficando a critério do CONTRATANTE proceder a 
retenção/recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de 
cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA. 

 
17 – O CONTRATANTE emitirá uma GPS – Guia da Previdência Social especifica para 

cada CONTRATADA (por estabelecimento). Na hipótese de emissão no mesmo 
mês, de mais de um documento de cobrança pela CONTRATADA, o 
CONTRATANTE se reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores 
retidos em uma Única Guia, por estabelecimento. 

 
18 – Quando da apresentação do documento de cobrança, a empresa CONTRATADA 

deverá elaborar e entregar ao CONTRATANTE cópia da: 
a) Folha de pagamento especifica para os serviços realizados sob o contrato, 

identificando o número do contrato, relacionando respectivamente todos os 
segurados colocados à disposição desta e informando: 
- Nomes dos segurados; 
- Cargo ou função; 
- Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à 

incidência das contribuições previdenciárias;  
- Descontos legais; 
- Quantidade de quotas e valor pago a título de salário família; 
- Totalização por rubrica e geral; 
- Resumo geral consolidado da folha de pagamento. 

 
19 - Será admitida a repactuação dos preços inicialmente contratados, desde que 

observado o interregno mínimo de um ano, contado da data do orçamento a que a 
proposta se referir, data esta considerada como sendo a data do acordo, convenção, 
dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época 
da apresentação da proposta. Quando das repactuações subsequentes à primeira 
repactuação, o prazo mínimo de um ano será contado a partir da data da última 
repactuação. 
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20 - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE demonstração analítica 
do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços, 
bem como a Memória de Cálculo dos valores dos insumos apresentada para 
assinatura deste instrumento. 

 
20.1 - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de 

benefícios não previstos inicialmente. 
 

21 - Em caso de eventuais atrasos no prazo estipulado para o pagamento das faturas, 
incidirá sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao 
dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo 
pagamento. 

 
 
CLÁUSULA VIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa para o presente serviço correrá por conta do Elemento de Despesa – CE 
33.90.37.002 – Limpeza, Conservação e Portaria, para o exercício de 2019, ou e no 
exercício financeiro seguinte, se for o caso, à conta das dotações orçamentárias próprias 
para atender despesas da mesma natureza, ficando o empenho e posterior pagamento a 
cargo do CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA IX - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL  
 
1 - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura do 

presente, para garantia do integral cumprimento das obrigações assumidas, a 
importância de R$ ..............................(......................) correspondente a 5 % (cinco por 
cento) do valor contratual, em uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56, 
da Lei nº 8.666/93. 

 
2 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer 

obrigação da CONTRATADA, inclusive indenização a terceiros, esta deverá 
proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data em 
que for notificada pelo CONTRATANTE. 

 
3 - A Garantia da Execução será liberada ou restituída no término do contrato, desde que 

não hajam multas a aplicar, acertos ou quaisquer outras pendências, sempre mediante 
o efetivo cumprimento das obrigações contratuais. 

 
4 - Poderá o CONTRATANTE descontar da garantia contratual toda importância que, a 

qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA em decorrência da sua prestação 
de serviços. 
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CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução total do contrato, incidente sobre o seu 

valor global; 
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, por infração de qualquer 

cláusula contratual, dobrável no caso de reincidência; 
d)  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso 

injustificado na execução do contrato; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 que será concedido sempre que 
a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção com base no inciso III, do art. 87 da Lei nº 8.666/97. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção de advertência de que  trata a alínea "a" desta 
CLÁUSULA será aplicada nos seguintes casos: 
a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente; 

 
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

do CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades previstas neste Contrato são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação com aviso de cobrança, podendo 
ainda o CONTRATANTE descontar das notas fiscais e/ou faturas por ocasião do seu 
pagamento ou cobrá-las judicialmente através de execução fiscal. 
PARÁGRAFO QUARTO - Das penalidades aplicadas caberá recurso dirigido ao 
Superintendente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, só podendo 
ser relevadas as penalidades nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente 
justificadas e comprovadas, a juízo do CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA  XI  -  DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 
 
O inadimplemento das condições estabelecidas neste Contrato, assegurará ao 
CONTRATANTE e a CONTRATADA o direito de suspender definitivamente a 
prestação dos serviços, mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com 
prova de recebimento, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na 
CLÁUSULA DÉCIMA e parágrafos. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer pagamento efetuado não constituirá prova de 
aceitação dos serviços objeto deste contrato, bem como qualquer omissão ou tolerância 
com atrasos ou outros inadimplementos da CONTRATADA ou demora no exercício de 
qualquer direito ou faculdade, não importará novação das obrigações, alteração contratual 
ou renúncia ao mesmo direito, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exercer 
os direitos decorrentes deste contrato, que são cumulativos, sem exclusão dos previstos 
em Lei. 
 
 
CLÁUSULA  XII -  ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato (art.65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93). 
 
 
CLÁUSULA XIII -  DOS RECURSOS 
 
Dos atos decorrentes da aplicação das cláusulas deste contrato, cabe recurso ao 
Superintendente do CONTRATANTE, observados os prazos previstos no artigo 109 da 
Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA XIV -  A FISCALIZAÇÃO 
 
A execução dos serviços será objeto de controle, acompanhamento, fiscalização e 
avaliação pelo Sr. .................................. – Gerente de Infraestrutura do 
CONTRATANTE, que se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço 
prestado em desacordo com estabelecido neste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA XV -  DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial dos serviços objeto do presente contrato, bem como a 
imperícia, negligência, imprudência ou desídia na prestação de serviços, ensejará, à 
critério do CONTRATANTE a rescisão do contrato e as penalidades previstas na 
CLÁUSULA DÉCIMA, sem prejuízo das perdas e danos apurados ou ainda por 
quaisquer motivos dentre os relacionados nos Incisos dos Artigo 77, 78, 79 e 80 da Lei 
8.666/93. 
 
 
CLAUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de inspecionar as instalações da 
CONTRATADA, assim como verificar a exatidão das informações prestadas. 
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CLÁUSULA XVII - DO FORO 
 
As partes signatárias deste contrato elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, o Foro da Seção Judiciária de São Paulo, no que se refere a qualquer 
ação ou medida judicial originada ou referente a este contrato. 
 
E por estarem justas e acordadas, foi lavrado o presente que, lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes e testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e, cujo extrato será 
publicado no Diário Oficial do Estado. 
 
   São Paulo,     de                de 2019. 
 
 
CONTRATANTE: ______________________________________________ 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO 
José Glauco Grandi 

 
 
CONTRATADA:  ________________________________________________ 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

__________________________________ 
 

___________________________________ 
 

 
 


