
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
UASG 158428

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 07/2020

(Processo Administrativo n.º 23184.000269/2020-14)

O Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação,
criada pela Lei nº 11.892/08, de 29 de dezembro de 2008, mediante o Coordenador  de Licitações e
Compras Maycon da Silva Raider, designado pela Portaria DG nº 040,  de 11 de fevereiro de 2020,
torna público para conhecimento dos interessados que,  através do site eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br ,  realizará  licitação  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR VALOR, pelo modo de disputa ABERTO, para AMPLA CONCORRÊNCIA,
regime de execução indireta, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, constantes do processo
23184.000269/2020-14.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá,  integralmente,  a Lei nº 10.520,  de 17  de
julho de 2002,  o Decreto nº 10.024/2019,  Decreto  7.892/13,  Decreto  nº  7174/2010  e  demais
decretos  que  regulamentam  a  modalidade  do  Pregão,  a  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de
dezembro de 2006, o Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, a Instrução Normativa nº 02, de 30
de abril de 2008 e suas atualizações e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas no presente Edital.

Data da sessão: 19/11/2020
Horário: 09h00min
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada para
atender as necessidades do Ifes Campus Ibatiba, mediante postos de trabalho pelo período de
12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
1.2. A licitação terá o agrupamento de itens e adota o critério de menor preço por Grupo,
conforme termo de referência.
1.3. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no
site www.comprasnet.gov.br, só “SIASG” ou na Nota de Empenho, prevalecerá, sempre, a descrição
deste edital.
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. Os recursos  para  a  aquisição  do  objeto,  de  acordo com os  quantitativos  efetivamente
contratados,  possuem  dotação  orçamentária  própria  e  serão  certificados  por  ocasião  de  cada
contratação.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do  registro  cadastral  no  SICAF,  que  permite  a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,  incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável  por esta licitação,  responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5. A  perda  da  senha  ou  a  quebra  de  sigilo  deverão  ser  comunicadas  imediatamente  ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MP nº 2, de
2010.
4.2. Todos  os  custos  decorrentes  da  elaboração  e  apresentação  de  propostas  serão  de
responsabilidade  do  licitante,  bem  como  as  transações  que  forem  efetuadas  em  seu  nome  no
sistema eletrônico.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos  administrativos,  na  forma  da
legislação vigente;
b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil  com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
c) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
d)  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores
ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
e) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
f) Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de Conciliação Judicial
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, anexo ao Edital.

4.4. Como condição  para  participação  no  Pregão,  o  licitante  assinalará  “sim”  ou  “não”  em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

a.1) a  assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
f)  que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III  e IV do art.  1º e no inciso III  do art.  5º da
Constituição Federal;
g)  que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios,  diante  da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até  a  abertura  da  sessão,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  as  propostas
apresentadas.
5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

a) valor total GLOBAL ANUAL do item, que deverá estar estritamente em conformidade com o
disposto no Anexo III - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS deste Edital e prazo de
realização dos serviços, conforme Termo de Referência, Anexo I deste Edital;
b) Descrição detalhada do objeto, conforme especificações previstas no Termo de Referência,
contendo ainda, entre outras, as seguintes informações:

__________________________________________________________________
Pregão Eletrônico 07.2020  /  IFES – Processo: 23184.000269/2020-14  3



b.1) A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças
normativas  que  regem  as  categorias  profissionais  que  executarão  o  serviço  e  as
respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações -
CBO;
b.2) A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual;
b.3) A  relação  dos materiais  e  equipamentos  que serão utilizados na execução dos
serviços, indicando o quantitativo e sua especificação, e se esta for diferente daquela
utilizada  pela  Administração  como  referência,  a  respectiva  comprovação  de
exequibilidade;

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.8. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou
indiretamente  na  prestação  dos  serviços,  apurados  mediante  o  preenchimento  do  modelo  de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

a) A  Contratada  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,  inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
b) Caso o eventual  equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior  às
necessidades  da  contratante,  a  Administração  deverá  efetuar  o  pagamento  seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos
termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.

5.9. O prazo de validade da proposta  não será  inferior  a  60 dias, a  contar  da  data  de sua
apresentação.

6.  DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. A  abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não  estejam  em  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,  contenham  vícios
insanáveis,  ilegalidades,  ou  não  apresentem  as  especificações  técnicas  exigidas  no  Termo  de
Referência.

a) A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
b) A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
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6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio  de  sistema  eletrônico,  sendo  imediatamente  informados  do  seu  recebimento  e  do  valor
consignado no registro.

a) O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item.
6.6. Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário  fixado  para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

a) Em  caso  de  falha  no  sistema,  os  lances  em  desacordo  com  a  norma  deverão  ser
desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada  imediatamente  à
Secretaria de Gestão.
b) Na  hipótese  do  subitem  anterior,  a  ocorrência  será  registrada  em  campo  próprio  do
sistema.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

a) O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos

6.8. Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo  aquele  que  for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.12. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.14. Caso  o  licitante  não  apresente  lances,  concorrerá  com  o  valor  de  sua  proposta  e,  na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.
6.15. Encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a  verificação  automática,  junto  à  Receita
Federal,  do  porte  da  entidade  empresarial.  O  sistema  identificará  em  coluna  própria  as
microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores  da  primeira  colocada,  se  esta  for  empresa  de  maior  porte,  assim  como  das  demais
classificadas,  para  o  fim  de  aplicar-se  o  disposto  nos  arts.  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
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6.16. Nessas condições, as propostas de  microempresas e empresas de pequeno porte  que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de  pequeno porte que  se  encontrem naquele  intervalo  de  5% (cinco  por  cento),  na  ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.19. Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência de lances.
Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação pelos licitantes
é utilizada como um dos critérios de classificação.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1. Encerrada  a  etapa  de  lances  e  depois  da  verificação  de  possível  empate,  o  Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A
da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:

7.2.1  contenha vício insanável ou ilegalidade;
7.2.2  não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
7.2.3   apresentar  preço  final  superior  ao  preço  máximo fixado,  ou  que  apresentar  preço
manifestamente inexequível.

7.2.3.1 Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
a) comprovadamente,  for  insuficiente  para  a  cobertura  dos  custos  da
contratação,  apresente preços global  ou unitários simbólicos,  irrisórios  ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório  da  licitação  não  tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.
b) apresentar  um  ou  mais  valores  da  planilha  de  custo  que  sejam  inferiores
àqueles  fixados em instrumentos de caráter  normativo obrigatório,  tais  como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

7.2.3.1 A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a
contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que
foram utilizados os dados provenientes do caderno técnico com os valores mínimos e
máximos  para  a  contratação  de  serviços  de  Vigilância  Patrimonial  (disponível  em
www.comprasgovernamentais.gov.br)  e  da  seguinte  convenção  coletiva  de  trabalho
para o cálculo do valor estimado pela Administração.
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7.2.3.2.1 CCT da categoria -  Registro do MTE: ES000008/2020 e Acordo Coletivo -
Registro do MTE: ES000144/2020
7.2.3.2.2 O(s) sindicato(s)  indicado(s)  nos subitens acima não são de utilização
obrigatória  pelos  licitantes  (Acórdão  TCU  nº  369/2012),  mas  sempre  se  exigirá  o
cumprimento das convenções coletivas adotadas por cada licitante/contratante.
7.2.3.2.3 Portaria Seges/MP nº 213, de 25 de setembro de 2017.

7.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo
43  da  Lei  n°  8.666,  de  1993  e  a  exemplo  das  enumeradas  no  item  9.4  do  Anexo  VII-A  da  IN
SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.3 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente
pela  análise  da  planilha  de  custos,  não  sendo  possível  a  sua  imediata  desclassificação,  será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
7.4 Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade  e  a  legalidade  das  propostas,  devendo  apresentar  as  provas  ou  os  indícios  que
fundamentam a suspeita.
7.5 O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital,  por  meio  de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de (30) trinta minutos
sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
7.6.2 Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,  destacam-se  as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
7.6.3 Todos  os  dados  informados  pelo  licitante  em  sua  planilha  deverão  refletir  com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
7.6.4 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha
de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos
e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
7.6.5 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta.  A planilha  poderá  ser  ajustada pelo licitante,  no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que não haja majoração do preço proposto.

7.6.5.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de
impostos  e  contribuições  na  forma  do  Simples  Nacional,  exceto  para  atividades  de
prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.

7.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.8  Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
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7.8  O  Pregoeiro  poderá  encaminhar,  por  meio  do  sistema  eletrônico,  contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.10  Sempre que a proposta não for aceita,  e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8 DA HABILITAÇÃO
8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 SICAF;
8.1.2 Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3 Cadastro Nacional  de Condenações Cíveis  por  Atos de Improbidade Administrativa,
mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções  impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa,  a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
8.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

8.2 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal e trabalhista:
8.3 Habilitação jurídica:

8.3.1 no  caso  de  empresário  individual,  inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas
Mercantis;
8.3.2 em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor,  devidamente registrado,  e,  no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
8.3.3 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
8.3.4 inscrição  do  ato  constitutivo  no  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas,  no  caso  de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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8.3.5 decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  sociedade  empresária  estrangeira  em
funcionamento no País;
8.3.6 Os documentos acima deverão estar  acompanhados de todas as  alterações ou da
consolidação respectiva;

8.4 Regularidade fiscal e trabalhista:
8.4.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8.4.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  (RFB) e pela
Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos  tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.4.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.4.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;
8.4.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal,  relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.4.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal  do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.4.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.4.8 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.5 Qualificação Econômico-Financeira:
8.5.1 certidão  negativa  de  falência,  recuperação  judicial  ou  recuperação  extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
8.5.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
8.5.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
8.5.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.5.4 As  empresas,  cadastradas  ou  não  no  SICAF,  deverão  ainda  complementar  a
comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:
8.5.4.1 Comprovação de possuir  Capital  Circulante  Líquido (CCL)  ou Capital  de  Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por
base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;
8.5.4.2 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do
último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
8.5.4.3 Comprovação,  por  meio  de  declaração  conforme  modelo  ANEXO  V  deste  ato
convocatório, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um/doze avos) do valor
total  dos  contratos  firmados  com  a  Administração  Pública  e/ou  com  a  iniciativa  privada,
vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio
Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;
8.5.4.4 a  declaração  de  que  trata  a  subcondição  acima  deverá  estar  acompanhada  da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,
8.5.4.5 quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou
para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração
do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas
justificativas.

8.6 As  empresas,  cadastradas  ou  não  no  SICAF,  deverão  comprovar,  ainda,  a  qualificação
técnica, por meio de:

8.6.1 Comprovação  de  aptidão  para  a  prestação  dos  serviços  em  características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
período não inferior a (03) três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.6.1.1 Os  atestados  deverão  referir-se  a  serviços  prestados  no  âmbito  de  sua  atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
8.6.1.2 Somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a  conclusão  do  contrato  ou  se
decorrido,  pelo  menos,  um  ano  do  início  de  sua  execução,  exceto  se  firmado  para  ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
8.6.1.3 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório
de atestados de períodos diferentes,  não havendo obrigatoriedade de os  três anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
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8.6.1.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois
essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma
única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
8.6.1.5 O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG
n. 5/2017.
8.6.3 Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante
deverá  comprovar  que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por
cento) do número de postos de trabalho a serem contratados.
8.6.4 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40
(quarenta),  o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato (s)  em número de
postos equivalentes ao da contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
8.6.5 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de
atestados que comprovem que o licitante  gerencia  ou gerenciou serviços  de terceirização
compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos, nos termos do item
10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
8.6.5.1 O atestado apresentado para um item não poderá ser utilizado para os demais, exceto
o quantitativo excedente.
8.6.6 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar ainda:
8.6.6.1 Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do
objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das
condições  e  peculiaridades  inerentes  à  natureza  do  trabalho,  que  assume  total
responsabilidade por este  fato  e  que  não utilizará  deste  para  quaisquer questionamentos
futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade), na forma
do Anexo X deste Edital.

8.7 Os documentos exigidos para  habilitação relacionados nos subitens acima,  deverão ser
apresentados  em meio  digital  pelos  licitantes,  por  meio  de  funcionalidade  presente  no  sistema
(upload), no prazo de 02 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente,
os  documentos  serão  remetidos  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia  reprográfica,
autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o
original,  ou  publicação  em  órgão  da  imprensa  oficial,  para  análise,  no  prazo  estipulado  pelo
Pregoeiro, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload),
ou e-mail. Endereço:

INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DO  ESPÍRITO  SANTO  –
CAMPUS IBATIBA
AVENIDA SETE DE NOVEMBRO, 40, CENTRO – IBATIBA/ES
CEP 29395-000  – IBATIBA - ES
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8.8 A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-financeira e
da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos casos em
que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, §
3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.

8.8.1 Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.8.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema , o licitante será convocado
a encaminhar,  no prazo de 02 horas,  documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação
da  regularidade  fiscal  e  trabalhista  das  licitantes  qualificadas  como  microempresas  ou
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.9 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.9.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

8.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição
no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.
8.11 A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
8.12 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,  o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.13 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apresentá-los  em  desacordo  com  o  estabelecido  neste
Edital.
8.14 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos  44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.15 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
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9.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar  o  contrato,  não retirar  o  instrumento equivalente ou não
comprovar  a  regularização  fiscal,  nos  termos  do  art.  43,  §1º  da  LC  nº  123/2006.  Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

9.2 Todos  os  licitantes  remanescentes  deverão  ser  convocados  para  acompanhar  a  sessão
reaberta.

9.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
9.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 horas,
a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 ser  redigida  em  língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em  uma  via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor, para
fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11 DOS RECURSOS
11.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo vinte
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de  motivação  da  intenção  de  recorrer,  para  decidir  se  admite  ou  não  o  recurso,
fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
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outros  três  dias,  que começarão a  contar  do término do prazo do recorrente,  sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
12.2 Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada de
acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá
ser prorrogado por igual período a critério da Administração contratante.

13.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o máximo de 2% (dois por cento).
13.1.2 O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a  Contratante  a  promover  a
rescisão  do  contrato  por  descumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  suas  cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

13.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme  item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MPDG nº 5/2017.1

13.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
13.3.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
13.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
13.3.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.

13.4 A  modalidade  seguro-garantia  somente  será  aceita  se  contemplar  todos  os  eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
13.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica
no Banco do Brasil, com correção monetária.
13.6 No caso de alteração do valor do contrato,  ou prorrogação de sua vigência,  a  garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando
da contratação.
1
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13.7 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado total  ou  parcialmente  em pagamento  de  qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data em que for notificada.
13.8 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
13.9 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para
o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido no item 1.2, ‘c’, do anexo VII-B da IN
SLTI/MPDG n° 05, de 2017, observada a legislação que rege a matéria.
13.10 Após  a  execução  do  contrato,  será  verificado  o  pagamento  das  verbas  rescisórias
decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos de trabalho.
13.11 Será considerada extinta a garantia:

13.11.1  com a devolução da apólice,  carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas
do contrato;
13.11.2  no  prazo  de  90  (noventa)  dias  após  o  término  da  vigência  do  contrato,  caso  a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos
termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da
IN SEGES/MPDG n. 05/2017.

14 DO TERMO DE CONTRATO
14.1 Após  a  homologação da  licitação,  o  adjudicatário  terá  o  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigência será de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o  limite de 60 (sessenta)
meses, conforme disciplinado no contrato.
14.2 Previamente à contratação,  a  Administração realizará  consulta  “on line”  ao SICAF,  bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados
aos autos do processo.

14.2.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.

14.3 Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou  entidade  para  a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.4 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.2

2 O art. 64 da Lei n. 8.666, de 1993, dispõe: “A Administração convocará regularmente o interessado para
assinar  o  termo de  contrato,  aceitar  ou retirar  o  instrumento equivalente,  dentro do prazo e  condições
estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta
Lei.” Por outro lado, “A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
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15 DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DA REPACTUAÇÃO
15.1. O contrato terá vigência de 01 (ano) a partir de sua assinatura, prorrogável por igual período
até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo interesse das partes. 
15.2. As  regras  acerca  da  repactuação  do  valor  contratual  são  as  estabelecidas  no  Termo  de
Contrato, anexo a este Edital.

16 DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1 Os  critérios  de  aceitação  do  objeto  e  de  fiscalização  estão  previstos  no  Termo  de
Referência.

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1 As  obrigações  da  Contratante  e  da  Contratada  são  as  estabelecidas  no  Termo  de
Referência.

18 DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais
empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado.
18.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do
serviço, nos seguintes termos:
18.3 No  prazo  de  até  5  dias  corridos  do  adimplemento  da  parcela,  a  CONTRATADA  deverá
entregar toda a documentação comprobatória das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas
previstas na IN SEGES/MPDG Nº 05/2017;
18.4 No  prazo  de  até  10  dias  corridos  a  partir  do  recebimento  dos  documentos  da
CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
18.5 No mesmo prazo,  o  fiscal  administrativo deverá  elaborar  Relatório  Circunstanciado em
consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
18.6 Em existindo fiscal setorial, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância
com suas atribuições, no mesmo prazo.
18.7 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios mencionados
acima, o Gestor  do Contrato deverá providenciar  o recebimento definitivo,  ato que concretiza o
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.7.1 Realizar  a  análise  dos  relatórios  e  de  toda  a  documentação  apresentada  pela
fiscalização  técnica,  administrativa,  setorial,  e,  caso  haja  irregularidades  que  impeçam  a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
18.7.2 Emitir  Termo  Circunstanciado  para  efeito  de  recebimento  definitivo  dos  serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas”.
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18.7.3 Comunicar  a empresa para  que emita  a  Nota  Fiscal  ou Fatura,  com o valor  exato
dimensionado pela fiscalização.

18.8 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite  de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
18.9 O  pagamento  somente  será  autorizado  depois  de  efetuado  o  “atesto”  pelo  servidor
competente, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da
IN SEGES/MPDG n. 5/2017
18.10 Caso se constate o  descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das
condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize
suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.

18.10.1 Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos
casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela
própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

18.11 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
18.12 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.13 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será
providenciada sua advertência,  por  escrito,  para  que,  no prazo de 5  (cinco)  dias,  regularize  sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.
18.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
18.15 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
18.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.  
18.17 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante,
não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
18.18 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber:

18.18.1 A Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  exclusivamente
para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de
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2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime,  observando-se as exceções nele previstas.  No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.19 Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida  pela  Contratante,  entre  a  data  do  vencimento  e  o  efetivo  adimplemento  da  parcela,  é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

19 DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
19.1 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MPDG N. 5/2017, as regras acerca da
Conta-Depósito  Vinculada  a  que  se  refere  o  Anexo  XII  da  IN  SEGES/MPDG  n.  5/2017  são  as
estabelecidas no presente Edital.
19.2 A CONTRATANTE deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura
do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento
da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

19.2.1 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração
(ex.:  por  falta  da  documentação pertinente,  tais  como folha de pagamento,  rescisões  dos
contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto
à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de
salários  e  das  demais  verbas  trabalhistas,  bem  como  das  contribuições  sociais  e  FGTS
decorrentes.

19.3 Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão
contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias
e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito vinculada específica,
em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo XII
da  Instrução  Normativa  SEGES/MPDG  nº  5,  de  2017,  os  quais  somente  serão  liberados  para  o
pagamento direto dessas  verbas  aos  trabalhadores,  nas  condições estabelecidas  no item 1.5  do
anexo VII-B da referida norma.

19.3.1 O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN
SEGES/MPDG  n.  5/2017  será  igual  ao  somatório  dos  valores  das  provisões  a  seguir
discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização
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do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento
das respectivas obrigações:
19.3.1.1 13º (décimo terceiro) salário;
19.3.1.2 Férias e um terço constitucional de férias;
19.3.1.3 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
19.3.1.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
19.3.1.5 Os  percentuais  de  provisionamento  e  a  forma  de  cálculo  serão  aqueles
indicados no Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
19.3.2 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro
rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta
licitação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão
do Termo de Cooperação Técnica.
19.3.3 Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por
meio  da  conta-depósito,  deixarão  de  compor  o  valor  mensal  a  ser  pago  diretamente  à
empresa que vier a prestar os serviços.
19.3.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-
depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
19.3.5 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante
para  utilizar  os  valores  da  conta-depósito  para  o  pagamento  dos  encargos  trabalhistas
previstos  nos  subitens  acima  ou  de  eventuais  indenizações  trabalhistas  aos  empregados,
decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.
19.3.5.1 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos
comprobatórios  da  ocorrência  das  obrigações  trabalhistas  e  seus  respectivos  prazos  de
vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será
expedida  a  autorização  para  a  movimentação  dos  recursos  creditados  na  conta-depósito
vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
19.3.5.2 A  autorização  de  movimentação  deverá  especificar  que  se  destina
exclusivamente  para  o  pagamento  dos  encargos  trabalhistas  ou  de  eventual  indenização
trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
19.3.5.3 A empresa  deverá  apresentar  ao  órgão  ou  entidade  contratante,  no  prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências
bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
19.3.6  O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à
respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da
categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da
quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado,
conforme item 15 da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1 Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o
licitante/adjudicatário que:
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20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2 apresentar documentação falsa;
20.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.5 não mantiver a proposta;
20.1.6 cometer fraude fiscal;
20.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

20.2 Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
20.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.3.1 Multa de:
20.3.1.1  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução
com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
21.3.1.2  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecução parcial da obrigação assumida;
21.3.1.3  0,1%  (um  décimo  por  cento)  até  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
21.3.1.4  0,2%  a  3,2%  por  dia  sobre  o  valor  mensal  do  contrato,  conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
21.3.1.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentação da garantia (seja  para  reforço ou por  ocasião de prorrogação),  observado o
máximo  de  2% (dois  por  cento).  O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autorizará  a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
21.3.1.6 As penalidades  de multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão  consideradas
independentes entre si.
21.3.1.7 Sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  órgãos  e  entidades  da
União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
21.3.1.8 As sanções de  advertência  e  de impedimento  de licitar  e  contratar  com a
União poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

19.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
19.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatário,  observando-se  o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

__________________________________________________________________
Pregão Eletrônico 07.2020  /  IFES – Processo: 23184.000269/2020-14  20



19.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
19.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

20  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1 Até  02  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  designada  para  a  abertura  da  sessão  pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2 A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
compras.ib@ifes.edu.br  ou por petição dirigida ou protocolada no endereço:

INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DO  ESPÍRITO  SANTO  –
CAMPUS IBATIBA
PREGÃO Nº 06/2020
Avenida sete de novembro, 40 – Centro – Ibatiba/ES, Cep.: 29395-000

20.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
20.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.6 As  impugnações  e  pedidos  de  esclarecimentos  não  suspendem os  prazos  previstos  no
certame.
20.7 As  respostas  às  impugnações  e  os  esclarecimentos  prestados  pelo  Pregoeiro  serão
entranhados  nos  autos  do processo licitatório  e  estarão disponíveis  para  consulta  por  qualquer
interessado.

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia  útil  subsequente,  no  mesmo  horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  
21.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas,  dos documentos e sua validade jurídica,  mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
21.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
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21.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
21.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
21.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.9 O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
compras.ib@ifes.edu.br ou  por  escrito  ao  Instituto  Federal  do  Espírito  Santo  –  Campus
Ibatiba,  Coordenadoria de Licitações e Compras,  Avenida sete de Novembro, 40, Centro,
Ibatiba – ES, CEP 29.295-000, de Segunda a Sexta-feira, de 09:00 as 12:00 e das 13:00 as
17:00  h,  mesmo  endereço  e  período  no  qual  os  autos  do  processo  administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta;
ANEXO III – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental;
ANEXO  V  -  Modelo  de  Declaração  de  Contratos  Firmados  com  a  Iniciativa  Privada  e  a
Administração Pública;
ANEXO VI – Minuta do Contrato;
ANEXO VII – Autorização para Utilização da Garantia e de Pagamento Direto;
ANEXO VIII  – Autorização para Solicitação de Abertura de Conta Vinculada em Nome da
Empresa;
ANEXO IX – Modelo de Atestado de Vistoria;
ANEXO X - Modelo de Declaração de Não Usufruto de Vistoria.

Ibatiba, 22 de setembro de 2020

Genésio Guedes de Morais
Diretor Geral substituto

__________________________________________________________________
Pregão Eletrônico 07.2020  /  IFES – Processo: 23184.000269/2020-14  22

mailto:compras.ib@ifes.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
UASG 158428

ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância
armada para atender as necessidades do Ifes Campus Ibatiba.

2 DA JUSTIFICATIVA
A presente contratação se fundamenta na necessidade de guarda do patrimônio do Campus
Ibatiba e manutenção da ordem, uma vez que a Administração não possui em seu quadro de
servidores os cargos/profissionais objeto desta contratação.
O  Decreto  nº  9.507,  de  21/09/2018,  que  dispõe  sobre a  execução  indireta,  mediante
contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e
das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, traz em
seu art. 3º, § 1º:

“Os  serviços  auxiliares,  instrumentais  ou  acessórios  de  que  tratam  os  incisos
do caput poderão  ser  executados  de  forma  indireta,  vedada  a  transferência  de
responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão
para o contratado.”.
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3 DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS
3.1 Os  serviços  objeto  do  presente  Termo  de  Referência  se  enquadram  como  serviços
continuados, pois a sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da
Administração e sua contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro e
continuamente;
3.2 A terceirização desses serviços tem como base o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro
de 2018,  considerando que o Ifes  – Campus Ibatiba não possui  em seu quadro efetivo,
profissionais que possam desempenhar as funções de vigilância Patrimonial;
3.3 Os  serviços  contínuos  de  vigilância  aqui  definidos  objetivamente,  de  acordo  com
padrões  de  desempenho  e  qualidade  usuais  de  mercado,  enquadram-se  como  serviço
comum para fins do disposto no § 1o do art. 2º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005;
3.4 O quantitativo de postos foi estabelecido em função dos pontos de acesso ao interior do
imóvel existente - portaria principal.
3.5 A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à contratação dos serviços
em  questão,  poderá  ser  conseguida  pelo  recurso  da  competitividade  entre  empresas
especializadas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório,
cujo fator preponderante será o “Menor Preço Global”. Assim, mediante tal critério e/ou
parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma
expectativa que  dependerá  diretamente  do preço praticado  no mercado  em relação  ao
objeto ofertado pela(s) empresa(s), cuja escolha recairá naquela que cotar o menor preço
global desde que atenda as exigências constantes do edital e seus anexos.
3.6  O presente Termo de Referência será fundamento para a  realização de licitação,  na
modalidade pregão na forma eletrônica, de acordo com o art. 4º do Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005;
3.7 Estudos preliminares:

a) A aludida contratação será processada em conformidade com as determinações e
diretrizes  contidas  na  Lei  nº  10.520/2002,  no  Decreto  nº.  5.450/2005,
subsidiariamente  na  Lei  nº  8.666/93  e  alterações  posteriores,  no  Decreto  nº
9.507/2018 e na Instrução Normativa  Nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ;
b) As  atividades  do  Instituto  se  desenvolvem  durante  manhã,  tarde  e  noite,  com
acesso de público.

4 DOS VALORES MÁXIMO E MÍNIMO MENSAL ADOTADO
4.1 O Campus Ibatiba do IFES, em função de pesquisa de mercado e dos valores oficiais de
referência dispostos na Portaria nº 213, de 25 de setembro de 2017, fixa os valores máximo
e mínimo para contratação, conforme discriminado abaixo:

POSTO 12X36 DIURNO Nº VALOR MENSAL
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POSTOS VALOR ANUAL

VALOR MÍNIMO R$ 10.718,78
01

R$ 10.718,78 R$ 128.625,36

VALOR MÁXIMO R$ 11.649,50 R$ 11.649,50 R$ 139.794,00

POSTO 12X36 NOTURNO
Nº

POSTOS
VALOR MENSAL VALOR ANUAL

VALOR MÍNIMO R$ 12.790,27
01

R$ 12.790,27 R$ 153.483,24

VALOR MÁXIMO R$ 13.902,81 R$ 13.902,81 R$ 166.833,72
*OBS: Os postos acima descritos envolvem um total de 02 (dois) vigilantes por posto.

4.1.1 Os valores poderão ser alterados até o momento da realização da licitação, caso haja
divulgação de novos valores fixados pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.
4.1.2 Justifica-se a fixação dos valores máximo e mínimo com fundamentação na Portaria nº
213, de 25 de setembro de 2017, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
4.2 Será admitida a repactuação dos preços dos serviços continuados contratados com prazo
de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo
de um ano.
4.2.1 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir
da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data
do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta.
4.2.2 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data
da última repactuação ocorrida.
4.2.3 As  repactuações  serão  precedidas  de  solicitação  da  contratada,  acompanhada  de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a
repactuação.
4.2.4 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
4.2.5 A  decisão  sobre  o  pedido de  repactuação deve ser  feita  no  prazo  máximo de  60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação
dos custos.
4.2.6 No caso de repactuação, será lavrado termo de apostilamento ao contrato vigente.
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4.2.7 O prazo referido no item 4.2.5 ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os
atos ou apresentar a documentação pela contratante para a comprovação da variação dos
custos.
4.2.8 Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações  terão  suas  vigências
iniciadas observando-se o seguinte:

a) a partir da assinatura do termo de apostilamento;
b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão de obra e  estiver  vinculada a  instrumento legal,  acordo,
convenção  ou  sentença  normativa  que  contemple  data  de  vigência  retroativa,
podendo esta ser  considerada para  efeito  de compensação do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;
d) no  caso  previsto  na  alínea  c,  o  pagamento  retroativo  deverá  ser  concedido
exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à
diferença porventura existente.

4.2.9 As repactuações a que o contrato fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência
do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o
encerramento do contrato (art.  57, § 7º, da IN 05/2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão).

5 DA CATEGORIA PROFISSIONAL
5.1 A categoria profissional compreenderá a denominada de Vigilante Patrimonial.
5.2 Os salários dos profissionais, bem como os demais benefícios, não poderão ser inferiores
aos  estabelecidos  nas  Convenções  Coletivas  de  Trabalho  em  vigor,  celebrada  entre  os
Sindicatos da categoria.

6 DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 A prestação do serviço de vigilância armada deve obedecer às seguintes especificações:

a)  01 (um) posto diurno de 12x36h, no período de 07 h às 19 h, inclusive, sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos;
b) 01 (um) posto noturno de 12x36h, no período de 19 h às 07 h, inclusive, sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos.

6.1.1 Os postos descritos no item 6.1 envolvem um total de 02 (dois) vigilantes por posto,
os itens da contratação serão agrupados, dessa forma, o vencedor da licitação será aquele
que  apresentar  o  menor  preço  para  o  grupo,  que  engloba  o  posto  diurno  e  o  posto
noturno do serviço de vigilância Patrimonial.
6.1.2 o parcelamento torna o contrato técnica, econômica e administrativamente inviável, por esse
motivo a escolha de agrupar os itens, uma licitação por itens poderia fazer com que duas empresas
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diferentes prestassem o serviço, o que seria complicado nas trocas de plantões, podendo fazer com
que  houvesse  transferência  de  responsabilidade,  enfim,  o  serviço  engloba  turnos  diurnos  e
noturnos, os quais são complementares, nessa contratação, é totalmente inviável o parcelamento;
6.2 A Contratada deve fornecer uniformes e seus complementos à mão de obra envolvida,
conforme  a  seguir  descrito,  de  acordo  com  o  clima  da  região  e  conforme  disposto  no
respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho:

a) Calça  comprida,  camisa  manga curta,  camisa  manga comprida,  coturnos,  meias
cano  longo,  cinto  de  nylon,  boina,  boné  ou  quepe  com  emblema  da  contratada,
jaqueta de frio ou japona, capa de chuva, crachá, apito com cordão, colete balístico e
capa para colete balístico com emblema da contratada.
b) Revólver calibre 38  de 6 disparos,  coldre e baleiro para uso em cinto de nylon,
munição calibre 38, no mínimo 12 (doze), Livro de Ocorrências, lanterna Led Cree Q5
14000 Lumens 5000w Bateria Recarregável.
c) Bastão de ronda, com no mínimo 20 pontos magnéticos, com sistema eletrônico de
controle de ronda para registro da passagem do vigilante pelos locais, o horário em
que ele esteve nos locais, o circuito realizado pelo homem, e por meio de uma cartela
com eventos  programados,  poderão ser  registradas  ocorrências  associadas  a  esses
locais;
d) Os uniformes listados na Alínea “a” devem ser fornecidos  individualmente para
cada um dos vigilantes, de acordo com as condições previstas, não sendo permitido o
compartilhamento de nenhum dos itens entre os vigilantes, com exceção do colete
balístico, desde que em turnos diferentes;
e) Os  equipamentos  e  complementos  listados  nas  alíneas  “b”  e  “c”  devem  ser
fornecidos  de  acordo  com  as  condições  previstas,  sendo  permitido  o
compartilhamento entre os vigilantes, desde que em turnos diferentes;
f) As armas utilizadas para a prestação dos serviços deverão ser novas e possuir os
devidos registros nos Órgãos competentes.
g) As munições deverão ser novas, com projétil ogival, com identificação do fabricante
e de procedência legal;
h) As munições devem ser substituídas por munições novas, no máximo a cada seis
meses, ou quando for necessário, não sendo permitido em hipótese alguma o uso de
munições recarregadas;
i) A Contratada deve providenciar manutenção preventiva das armas a cada seis meses
ou  corretiva,  imediatamente  quando  necessário,  todas  realizadas  por  profissional
habilitado;
j) Substituir  imediatamente  qualquer  equipamento  que  apresentar  defeito  ou  for
julgado inadequado pela fiscalização dos serviços;
k)  É de responsabilidade da Contratada, através do seu preposto, a fiscalização dos
registros  do  bastão  de  ronda  obtidos  através  de  software  específico.  Após
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devidamente fiscalizados, os registros, devem ser entregues para a Administração para
arquivo;
l)  Todos  os  equipamentos  fornecidos  estarão  sujeitos  à  inspeção,  aprovação  ou
reprovação pela fiscalização;
m) O horário da troca de guarda deverá coincidir entre os postos diurno e noturno
objetivando a garantia da prestação de serviços durante 24 h (vinte quatro horas)
ininterruptas durante os sete dias da semana.

6.3 Os serviços deverão ser prestados no Instituto Federal do Espírito Santo – IFES Campus
Ibatiba, localizado na Avenida Sete de Novembro, Nº 40, Centro, Ibatiba/ES, CEP: 29395-000.

7 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 Implantar, no prazo de 7 (sete) dias contados a partir da assinatura do Contrato, a mão
de obra, devidamente equipada, nos respectivos postos de trabalho;
7.2 Fornecer todos os acessórios aos vigilantes no momento da implantação dos Postos;
7.3 Manter permanentemente os postos de trabalho descritos nas alíneas a e b do item 6.1
do presente Termo de Referência nas dependências da CONTRANTE inclusive aos sábados,
domingos, feriados, dias santos, pontos facultativos e recesso escolar;
7.4 Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos Postos nos regimes
contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;
7.5 Nomear preposto para, durante o período de vigência contratual, representá-lo na exe-
cução do contrato;
7.6 Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade res-
ponsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à exe-
cução dos serviços pelos empregados;
7.7  Instruir ao  seu  preposto  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  orientações  da
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e
Medicina do Trabalho;
7.8 Executar todos os serviços conforme foram especificados;
7.9 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 servidores e das pessoas em geral;
7.10 Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à reali-
zação dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida;
7.11 Utilizar  profissionais  devidamente  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  de
segurança  e  noções  básicas  sobre  primeiros  socorros,  defesa  pessoal  e  combates  a
princípios de incêndio, devidamente uniformizados,  em completas condições de higiene e
com postura e aparência condizentes com a função desempenhada, identificados e munidos
de equipamentos necessários ao desempenho eficaz dos serviços,  conforme dispõem as
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normas em vigor expedidas pelos Órgãos Públicos de Segurança, devendo, ainda, atender
aos seguintes requisitos:

a) Certificado de reservista de 1a categoria (se cabível);
b) Certificado do curso de formação de vigilante, cadastrado em Órgãos de Segurança
Pública.

7.12 Registrar os empregados de acordo com as Leis Trabalhistas e Previdenciárias em vigor,
ficando sob inteira responsabilidade da firma a administração de seus empregados, os quais
não terão qualquer vínculo trabalhista com a CONTRATANTE;
7.13  Cumprir  todas  as  determinações  contidas  na  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  da
categoria;
7.14 Realizar os treinamentos profissionais que se fizerem necessários para o bom desempe-
nho das atribuições de seus empregados e as respectivas reciclagens, com vistas a proporci-
onar aos vigilantes, adequado condicionamento físico e atualização das técnicas de seguran-
ça, inclusive capacitação para monitoramento de sistema de vigilância eletrônica.
7.15 Utilizar na execução dos serviços apenas empregados registrados em seu quadro, sem
antecedentes criminais;
7.16 Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão de obra oferecida
para atuar nas instalações da CONTRATANTE;
7.17  Os serviços  deverão  ser  executados  por  funcionários  da  CONTRATADA em perfeita
condição  de  saúde,  devidamente  uniformizados  e  identificados,  reservando-se  a
CONTRATANTE, o direito de exigir a retirada do serviço de qualquer empregado cuja saúde
esteja comprometida e cuja conduta moral ou profissional seja inconveniente.
7.18  Manter  sediados junto à Administração,  durante  os  turnos de trabalho,  elementos
capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
7.19 A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, previamente, a relação nominal dos
seus  empregados  que  atuarão  na  execução  dos  serviços,  nela  contendo  Registro  Geral,
Matrícula  e  outros  dados  individuais  necessários  ao  cumprimento  das  exigências  que
comprovem a qualificação exigida neste termo;
7.20 Apresentar à CONTRATANTE a relação de armas e cópias autenticadas dos respectivos
“Registro de Arma” e “Porte de Arma”, que serão utilizadas pela mão de obra nos Postos;
7.21 Orientar  seu  pessoal  a  utilizar  a  arma somente  em legítima defesa  própria  ou  de
terceiros e na salvaguarda do patrimônio da CONTRATANTE, após esgotados todos os outros
meios para a solução de eventual problema;
7.22 Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas
decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de
acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás, equipa-
mentos de proteção individual – EPI e outras que porventura venham a ser criadas e exigi-
das pelo Poder Público;
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7.23 Fornecer,  no mínimo, 2 (dois)  uniformes completos para cada funcionário por  ano,
além de seus complementos e equipamentos, conforme descrito neste Termo de Referência,
e  ainda  seguindo  o  disposto  no  respectivo  Acordo,  Convenção  ou  Dissídio  Coletivo  de
Trabalho da Categoria;
7.23.1 Os  uniformes,  complementos  e  equipamentos  estão  sujeitos  à  aprovação  da
CONTRATANTE;
7.23.2 A CONTRATADA não poderá repassar os custos de uniformes e equipamentos a seus
empregados;
7.23.3 A CONTRATADA deverá providenciar a substituição do uniforme, quando não mais
apresentar condições de uso;
7.24 Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança reco-
mendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles
empregados que se negarem a usá-los, bem como manter nas dependências do Ifes mem-
bros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), quando exigido pelas normas
de segurança do trabalho;
7.25 Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências do Campus Iba-
tiba, por meio próprio ou mediante vale-transporte, inclusive em casos de paralisação dos
transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos
serviços em regime extraordinário;
7.26 Responsabilizar-se por todo material e equipamento necessário à perfeita execução dos
serviços, incluindo-se adoção de providências legais para o uso dos mesmos.
7.27  Realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários à execução
dos serviços;
7.28 Adotar conduta adequada na utilização dos materiais e equipamentos objetivando a
correta execução dos serviços;
7.29 Substituir  quaisquer equipamentos recusados pela FISCALIZAÇÃO, considerados não
adequados à prestação dos serviços, em termos de desempenho e condições de uso dos
equipamentos;
7.30 Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quais-
quer equipamentos pertencentes à CONTRATADA;
7.31 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por
meio de sistema de controle de início e término das jornadas de trabalho dos vigilantes,
através de folha de ponto autografada ou relógio de ponto, permitindo à CONTRATANTE o
acesso ao controle de frequência;
7.32 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos horários, certificando-se que os vigilantes
que estiverem de plantão somente deixarão seus postos ao término do horário.
7.33 Revisar os registros das rondas feitas e armazenadas mediante software de controle do
bastão de ronda e após revisadas pelo preposto da contratada, entregar à Administração
para arquivamento;

__________________________________________________________________
Pregão Eletrônico 07.2020  /  IFES – Processo: 23184.000269/2020-14  30



7.34 Registrar todas as ocorrências e observações no livro de registros;
7.35 Fiscalizar seus subordinados verificando se estão executando a contento suas tarefas;
7.36 Manter a ordem e a disciplina do pessoal sob sua responsabilidade;
7.37 Tomar providências necessárias quantos as falhas apontadas pela Administração;
7.38 Fazer cumprir normas, instruções e rotinas do Campus Ibatiba;
7.39 Respeitar  as  normas  e  procedimentos  de  controle  interno,  inclusive  de  acesso  às
dependências da CONTRATANTE;
7.40 Assumir responsabilidade integral pelos serviços contratados, nos termos da legislação
vigente;
7.41 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual, distrital ou
municipal, as normas de segurança da Administração;
7.42 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto
dos serviços;
7.43 Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
7.44 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
7.45 Manter  disponibilidade  de  efetivo  dentro  dos  padrões  desejados,  para  atender
eventuais acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que a mão de obra
que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne
às instalações da mesma;
7.46 Atender, no prazo de 24 horas, às solicitações quanto à substituição da mão de obra,
qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços, que estiver sem
uniforme  ou  identificação,  que  embaraçar  a  fiscalização  da  CONTRATANTE,  ou  cuja
permanência na área, ao seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
7.47 Submeter previamente ao setor responsável pela Fiscalização, qualquer substituição,
transferência interna ou contratação de pessoal;
7.48 Encaminhar à CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empre-
gados que fruirão férias no período subsequente, assim como, daqueles que irão substituí-
los;
7.49 Efetuar a reposição da mão de obra nos Postos, em caráter imediato, em eventual
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);
7.50  As faltas que não forem repostas serão glosadas com base nos custos apresentados
pela CONTRATADA, na fatura do mês subsequente;
7.51  Fornecer  à  Administração,  uma  cópia  reprográfica,  da  ficha  de  registro  de  cada
empregado, indicando o nome, endereço e o número da carteira de identidade, visando à
entrada em suas dependências para execução das tarefas na ocorrência de substituição;
7.52 Responsabilizar-se,  quando  em caso  de  greve  de  vigilantes,  pela  continuidade  dos
serviços contratados;
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7.53 Responder pela indenização de danos causados por seus empregados e/ou prepostos à
CONTRATANTE ou a terceiros;
7.54 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CON-
TRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste
contrato;
7.55 Responsabilizar-se pelos roubos, furtos, extravios e danos causados ao patrimônio da
CONTRATANTE, quando apurada a culpa da CONTRATADA através de processo administrativo
interno, obrigando-se a reparar a avaria,  repor o bem ou indenizar a CONTRATANTE,  no
prazo máximo de 30 (trinta) dias,  mediante comunicação formal.  Esgotado este prazo o
CAMPUS IBATIBA se reserva o direito de efetuar a glosa do valor correspondente na primeira
fatura apresentada subsequente à apuração da ocorrência;
7.56 Assumir os riscos inerentes à execução destes serviços, responsabilizando-se também
pela idoneidade moral de seus empregados, prepostos ou subordinados, bem como pelo
comportamento nos locais de serviços, sendo que quaisquer prejuízos que esses causem aos
bens e serviços da CONTRATANTE deverão ser ressarcidos, se materiais no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, a contar do ato administrativo que determinar seu valor;
7.57 Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios;
7.58 Na ocorrência de acidentes em que forem vítimas seus empregados e/ou prepostos em
decorrência da execução da prestação de serviços,  ou em sua conexão ou contingência,
deverá  a  CONTRATADA  assumir  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na
legislação específica de acidentes de trabalho;
7.59 Inspecionar  os  Postos,  no  mínimo,  01  (uma)  vez  por  semana,  em dias  e  períodos
alternados;
7.60 Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia
da Região,  do Corpo de Bombeiros,  dos responsáveis pela administração da instalação e
outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades;
7.61 Comunicar  à  Administração da CONTRATANTE qualquer  anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados;
7.62 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, no que concerne
aos serviços ora contratados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
7.63  Reconhecer  expressamente  que  nos  preços  oferecidos  estarão  incluídos  todas  as
despesas, tributos, lucros ou quaisquer outros encargos, inclusive os de natureza trabalhista,
que onerem ou venham onerar a execução dos serviços;
7.64  Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões dos serviços
em até  25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
7.65 Apresentar,  no  primeiro mês da prestação dos  serviços,  ou  quando solicitado pela
fiscalização, a seguinte documentação:
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a) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF);
b)Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  dos  empregados  admitidos,
devidamente assinadas pela contratada; e
c) exames  médicos  admissionais  dos  empregados  da  contratada  que  prestarão  os
serviços.

7.66 Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos
elencados acima deverão ser apresentados;
7.67 Providenciar para todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do iní-
cio da prestação dos serviços, cartão cidadão ou outro cartão equivalente, que possibilite a
consulta e recebimentos de benefícios sociais, expedido por órgão/entidade federal respon-
sável;
7.68 Providenciar junto ao INSS, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da  presta-
ção dos serviços, senha para todos os empregados com o objetivo de  acessar o Extrato de
Informações Previdenciárias pela internet;
7.69 Efetuar o pagamento de salários e demais verbas em agência bancária localizada na
mesma cidade ou região metropolitana em que o empregado presta serviços;
7.70 Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos
sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas;
7.71 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
7.72 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os
seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência
da CONTRATANTE;
7.73 Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou pe-
nal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, co-
nexão ou continência;
7.74 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contra-
tação;
7.75 Apresentar, sempre que solicitada pela Administração da CONTRATANTE, os compro-
vantes dos seguintes fatos: pagamento de salários e benefícios dos empregados; recolhi-
mento dos encargos sociais; e regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regi-
onal do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados - CAGED, nos termos da Lei n.º 4.923/65); cópia da carteira de trabalho e
previdência social dos empregados admitidos no período; documentação rescisória comple-
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ta e recibos de pagamento dos empregados demitidos no período; cadastro SEFIP e GFIP dos
funcionários;
7.76 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não trans-
fere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste contrato;
7.77 Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários concer-
nentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas os va-
lores referentes aos salários, auxílios e eventuais direitos trabalhistas;
7.78 Os valores a que se refere este item deverão ser depositados judicialmente ou repassa-
dos às contas-correntes dos empregados da CONTRATADA que prestam serviço no Campus;
7.79 A CONTRATADA deverá manter sede, filial ou escritório no Estado do Espírito Santo, lo-
cal em que serão prestados os serviços, com capacidade operacional para receber e solucio-
nar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos perti-
nentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários, devendo comprovar,
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação dos serviços, o cumprimento
desta obrigação.
7.80 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços obje-
to desta licitação;
7.81 A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como sua situação de regulari -
dade junto ao SICAF, sob pena de rescisão do contrato.
7.82  Entregar  a  documentação  abaixo  relacionada,  quando  da  extinção  ou  rescisão  do
contrato,  após o último mês de prestação dos serviços,  no prazo de até 15 dias após o
último dia de prestação dos serviços:

a) termos  de  rescisão  dos  contratos  de  trabalho  dos  empregados  prestadores  de
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
b)  guias  de  recolhimento  da  contribuição  previdenciária  e  do  FGTS,  referentes  às
rescisões contratuais;
c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado; e
d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

7.83 A contratada ficará dispensada da apresentação dos documentos acima, no caso de
realocação dos empregados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a
interrupção do contrato de trabalho;
7.84 Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais
trabalhistas  poderão  ser  apresentados  em  original  ou  por  qualquer  processo  de  cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração;
7.85 Responsabilizar-se  por  todos os  custos  indiretos  envolvidos  na execução contratual
decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa,  organizacional  e
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gerenciamento de  seus  contratos,  encargos  sociais  e  trabalhistas,  insumos diversos,  tais
como os dispêndios relativos a:

a) funcionamento e manutenção da sede, aluguel, água, luz, telefone, Imposto Predial
Territorial Urbano – IPTU, dentre outros;
b) pessoal administrativo;
c) material e equipamentos de escritório;
d) supervisão de serviços; e
e) seguros.

7.86 Para  o  correto  cumprimento  do  Objeto  Contratado,  serão  observadas  todas  as
condições cabíveis previstas na Lei 8666/93, e suas alterações, e na Instrução Normativa nº
05/2017 SLTI/MPDG, suas alterações, e demais legislações afins.

8 DAS ATRIBUIÇÕES DOS VIGILANTES
8.1 Apoiar e verificar o procedimento correto do controle de acesso de funcionários das
áreas administrativas e operacionais;
8.2 Apoiar  e  verificar  o  procedimento  correto  do  controle  de  acesso  de  visitantes  e
fornecedores;
8.3 Permitir  o  ingresso  nas  instalações  somente  de  pessoas  previamente  autorizadas  e
identificadas;
8.4 Fiscalizar  a  entrada e  saída  de  veículos  nas  instalações,  identificando o  motorista  e
anotando  a  placa  do  veículo,  inclusive  de  pessoas  autorizadas  a  estacionar  seus  carros
particulares na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;
8.5 Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término de cada
expediente de trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documento próprio o
nome, registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação e tarefa a executar;
8.6 Estabelecer a segurança das instalações, após o horário normal de funcionamento;
8.7 Efetuar rondas em intervalos a serem definidos pela Administração da CONTRATANTE;
8.8 Inibir e registrar atividades incorretas na área externa da CONTRATANTE;
8.9 Informar à CONTRATANTE, quaisquer eventos anormais observados durante a ronda;
8.10 Comunicar  imediatamente à  CONTRATANTE,  bem como ao responsável  pelo Posto,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas
as providências de regularização necessárias;
8.11 Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando
as medidas de segurança conforme orientação recebida da CONTRATANTE, bem como as
que entender oportunas;
8.12 Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo o Posto, quando da rendição,
todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual  anomalia observada nas
instalações e suas imediações;
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8.13 Comunicar  à  área  de  segurança  da  CONTRATANTE,  todo  acontecimento  entendido
como irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio do Campus Ibatiba;
8.14  Colaborar  com as Polícias Federal,  Civil  e  Militar  nas  ocorrências de ordem policial
dentro  das  instalações  do  Campus  Ibatiba,  facilitando,  o  melhor  possível,  a  atuação
daquelas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento;
8.15 Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que
estes estejam devida e previamente autorizados pela Administração ou responsável  pela
instalação;
8.16 Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao responsável
pela instalação e à segurança do Campus Ibatiba, no caso de desobediência;
8.17 Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e imediações, que
implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;
8.18 Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de
servidores, de empregados ou de terceiros;
8.19 Executar  a(s)  ronda(s)  diária(s)  conforme  a  orientação  recebida  da  CONTRATANTE
verificando  as  dependências  das  instalações,  adotando  os  cuidados  e  providências
necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade;
8.20 Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados,
limpos e com aparência pessoal adequada;
8.21 Não se afastar de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou cumprir
tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
8.22 Registrar todas as ocorrências e observações no Livro de ocorrências;
8.23  Ligar e desligar as luzes conforme orientação da CONTRATANTE, nos horários por ela
estabelecidos;
8.24 Entender-se de imediato com as empresas responsáveis pelos serviços de luz, água e
esgoto,  sempre  que  houver  interrupção  desses  serviços  em  horário  em  que  não  haja
expediente do Campus Ibatiba;

9 DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
9.1 Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, no prazo de até 30 dias corridos após o
recebimento da Nota Fiscal;
9.2  Fornecer à CONTRATADA, documentos, informações e demais elementos que possuir
que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços
que tenham a executar;
9.3 Exercer  fiscalização  permanente  sobre  os  serviços  executados,  objetivando  a
manutenção de elevado padrão de qualidade dos serviços prestados, promovendo, quando
necessário, reuniões técnicas com os representantes indicados pela CONTRATADA;
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9.4 Facilitar por todos os meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso
às instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados
do Campus Ibatiba e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato;
9.5 Definir  as  rotinas  de  vigilância  e  segurança  em  suas  dependências,  mantendo  a
CONTRATADA informada;
9.6 Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas áreas de execução da prestação
de serviços;
9.7 Disponibilizar  local  destinado  a  vestiário,  para  utilização  dos  empregados  da
CONTRATADA;
9.8 Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com
as preestabelecidas contratualmente;
9.9 Comunicar formalmente à CONTRATADA a ocorrência de imperfeições na execução dos
serviços contratados, fixando prazo para a(s) correção(ões) necessária(s).

10 DA VIGÊNCIA
10.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses sendo contados a partir da
data indicada no contrato;
10.2 O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II,
da Lei n.º 8.666/93;
10.3 A CONTRATADA deverá apresentar a Convenção Coletiva da categoria vigente quando
do ato de apresentação da proposta,  devendo observar  todas  as  exigências  contidas na
referida convenção,  no momento da elaboração e apresentação da planilha de custos  e
formação de preços e da proposta.

11 DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO CONTROLE
11.1 A fiscalização dos serviços será exercida por uma equipe nomeada pelo Diretor Geral
do IFES Campus Ibatiba, a quem caberá verificar o fiel cumprimento do CONTRATO, tendo
como  referência  de  suas  atribuições  o  disposto  na  IN  05/2017,  bem  como  autorizar  o
pagamento de Faturas e participar de todos os demais atos que se fizerem necessários para
a execução dos serviços contratados.  A fiscalização manterá registro de todos os fatos e
assuntos referentes ao CONTRATO e se comunicará oficialmente, com a CONTRATADA, por E-
mail.
11.2 A CONTRATANTE poderá, quando julgar necessário, alterar a distribuição e os horários
dos vigilantes.
11.3 A Fiscalização terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de obra da CONTRATADA.
11.4 A Fiscalização não permitirá que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as
preestabelecidas.
11.5 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todo  o  serviço,  o  CONTRATANTE  reserva-se  o  direito  de,  sem  que  de  qualquer  forma
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restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização
sobre os serviços diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

a) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar conveniente;
b)  examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional;

11.6 Para  efeitos  de  fiscalização  e  correto  cumprimento  do  Objeto  contratado,  serão
observadas todas as condições cabíveis previstas na Lei 8666/93, e suas alterações, e na
Instrução Normativa nº 05/2017/ MPDG, e suas alterações.

12 DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art.
56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para
apresentação  da  garantia  poderá  ser  prorrogado  por  igual  período  a  critério  da
Administração contratante.

12.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
12.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a
rescisão  do  contrato  por  descumprimento  ou  cumprimento  irregular  de  suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
12.2 A  validade  da  garantia,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.1

12.3 A  garantia  assegurará,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  o
pagamento de:
12.3.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
12.3.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
12.3.3  multas  moratórias  e  punitivas  aplicadas  pela  Administração  à
contratada; e
12.3.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para

com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
12.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

__________________________________________________________________
Pregão Eletrônico 07.2020  /  IFES – Processo: 23184.000269/2020-14  38



12.5 A  garantia  em  dinheiro  deverá  ser  efetuada  em  favor  da  Contratante,  em  conta
específica no Banco do Brasil, com correção monetária.
12.6 o caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá  ser  ajustada  à  nova  situação  ou  renovada,  seguindo  os  mesmos  parâmetros
utilizados quando da contratação.
12.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15
(quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.
12.8 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
12.9 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas
as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento
não  ocorra  até  o  fim  do  segundo  mês  após  o  encerramento  da  vigência  contratual,  a
garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido
no item 1.2, ‘c’, do anexo VII-B da IN SLTI/MPDG n° 05, de 2017, observada a legislação que
rege a matéria.
12.10 Após a  execução do contrato,  será  verificado o  pagamento das  verbas  rescisórias
decorrentes  da  contratação,  ou  a  realocação  dos  empregados  da  Contratada  em  outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos
de trabalho.
12.11 Será considerada extinta a garantia:

12.11.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de  garantia,  acompanhada  de
declaração  da  Contratante,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a  Contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato;
12.11.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração  não  comunique  a  ocorrência  de  sinistros,  quando  o  prazo  será
ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017.

13 DA VISTORIA
13.1 Para elaboração da proposta a licitante poderá realizar vistoria no local da execução dos
serviços objeto deste Pregão.
13.2 O licitante interessado em participar deste Pregão poderá vistoriar os locais onde serão
executados os serviços, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão
pública,  com  o  objetivo  de  inteirar-se  das  condições  e  grau  de  dificuldades  existentes,
mediante prévio agendamento de horário junto à Coordenadoria de Licitação e Compras do
IFES  –  Campus  Ibatiba,  por  mensagem  eletrônica  destinada  ao  e-mail
compras.ib@ifes.edu.br .
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13.3 A  vistoria  deverá  ser  acompanhada  por  representante  do  Ifes  –  Campus  Ibatiba,
mediante solicitação, designado para esse fim, o qual assinará a declaração comprobatória
da vistoria efetuada, que deverá ter sido previamente elaborada pelo licitante.
13.4 Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar
o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para
se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão.

14 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
14.1 Nesta contratação serão inseridas previsões ambientais com o objetivo de proteção à
saúde, ao meio ambiente natural e do trabalho e a redução de resíduos poluentes no meio
ambiente  decorrentes  da  contratação.  Todos  os  critérios  ambientais  e  de  segurança  do
trabalho adotados são objetivos, respeitam os princípios da legalidade e da isonomia entre
as licitantes e não restringem a competição porque decorrem de normas gerais que devem
ser seguidas por todas as empresas dos setores envolvidos no objeto licitado.
14.2 A Contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade na execução do objeto (no que
couber), previstas na Instrução Normativa n° 01, de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
14.3  A Contratada será responsável pela destinação ambientalmente correta de todos os
recipientes dos suprimentos, peças e materiais que porventura sejam utilizados nos serviços
(quando for o caso), obedecendo à legislação e orientações relativas ao compromisso como
meio ambiente de acordo com o Decreto nº 7.404, de 23/12/2010, que regulamenta a Lei nº
12.305 de 02/08/2010.
14.4 A  Contratada,  dentre  as  recomendações  voltadas  para  sustentabilidade  ambiental,
deverá  observar  também,  no que  couber,  os  seguintes  critérios  elencados  na  Instrução
Normativa n° 1 de 19/01/2010 da SLTI do MPOG:

a)  forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários,
para a execução de serviços;
b) realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros
meses  de  execução  contratual,  para  redução  de  consumo  de  energia  elétrica,  de
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,  observadas as  normas
ambientais vigentes;
c) preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis,
segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30/07/1999.

14.5 A Contratada obriga-se a:
a) adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor polui-
ção, tais como:
a.1) racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
a.2) treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução
de desperdícios/poluição;
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b) desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencial-
mente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em
suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos
que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indús-
trias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

15 DAS SANÇÕES
15.1 Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o
licitante/adjudicatário que:

15.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
15.1.2 apresentar documentação falsa;
15.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
15.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.5 não mantiver a proposta;
15.1.6 cometer fraude fiscal;
15.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

15.2  Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes,  em qualquer  momento da  licitação,  mesmo após  o encerramento da  fase  de
lances.
15.3  O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos
subitens  anteriores  ficará  sujeito,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  às
seguintes sanções:

15.3.1 Multa de:
15.3.1.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços,
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério
da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total
da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
15.3.1.2  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior
ao  previsto  no  subitem  acima,  ou  de  inexecução  parcial  da  obrigação
assumida;
15.3.1.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
15.3.1.2.2 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
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15.3.1.2.3 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso  na  apresentação  da  garantia  (seja  para  reforço  ou  por  ocasião  de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autorizará  a  Administração  CONTRATANTE  a
promover a rescisão do contrato;
15.3.1.2.4 As  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão
consideradas independentes entre si.
15.3.1.2.5 Sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  órgãos  e
entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos.
15.3.1.2.6 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar
com a União poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4  A  penalidade  de  multa  pode  ser  aplicada  cumulativamente  com  a  sanção  de
impedimento.
15.5 A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
nº 9.784, de 1999.
15.6  A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16 HABILITAÇÃO
16.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual
descumprimento  das  condições  de  participação,  especialmente  quanto  à  existência  de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

16.1.1 SICAF;
16.1.2  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
16.1.3  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
16.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
16.1.5  A  consulta  aos  cadastros  será  realizada  em  nome  da  empresa  licitante  e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
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prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
16.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

16.2  Os  licitantes  deverão  apresentar  a  seguinte  documentação  relativa  à  Habilitação
Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:
16.3 Habilitação jurídica:

16.3.1  no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;
16.3.2  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada:  ato constitutivo em vigor, devidamente registrado,  e,  no
caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;
16.3.3  inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;
16.3.4 inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
16.3.5  decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País;
16.3.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;

16.4 Regularidade fiscal e trabalhista:
16.4.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
16.4.2  prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil  (RFB)  e pela Procuradoria-Geral  da Fazenda Nacional  (PGFN),  referente  a
todos  os  créditos  tributários  federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  por  elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal  do Brasil  e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
16.4.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
16.4.4  prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
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16.4.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
16.4.6  prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
16.4.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;
16.4.8  caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de
pequeno  porte,  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

16.5 Qualificação Econômico-Financeira:
16.5.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
16.5.2  balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

16.5.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;

16.5.3  comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante
Passivo Circulante

16.5.4  As empresas,  cadastradas  ou não no SICAF,  deverão ainda complementar  a
comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:

16.5.4.1 Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de
Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de,  no mínimo, 16,66% (dezesseis
inteiros  e  sessenta  e  seis  centésimos  por  cento)  do  valor  estimado  para  a
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contratação  ou  item  pertinente,  tendo  por  base  o  balanço  patrimonial  e  as
demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;
16.5.4.2  Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.
16.5.4.3  Comprovação,  por  meio  de  declaração  conforme  modelo  ANEXO  V
deste ato convocatório, da relação de compromissos assumidos,  de que 1/12
(um/doze  avos)  do  valor  total  dos  contratos  firmados  com  a  Administração
Pública e/ou com a iniciativa privada,  vigentes  na data da sessão pública de
abertura  deste  Pregão,  não  é  superior  ao  Patrimônio  Líquido  do  licitante,
podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;
16.5.4.4  a  declaração  de  que  trata  a  subcondição  acima  deverá  estar
acompanhada  da  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  (DRE)  relativa  ao
último exercício social,
16.5.4.5 quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento),
para mais  ou  para menos,  entre  a  declaração aqui  tratada e  a  receita  bruta
discriminada  na  Demonstração  do Resultado do  Exercício  (DRE),  deverão ser
apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

16.6  As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio de:

16.6.1  Comprovação  de  aptidão  para  a  prestação  dos  serviços  em  características,
quantidades  e  prazos  compatíveis  com  o  objeto  desta  licitação,  ou  com  o  item
pertinente, por período não inferior a (03) três anos,  mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

16.6.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no contrato  social
vigente;
16.6.1.2  Somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a  conclusão  do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto
se  firmado para  ser  executado  em prazo  inferior,  conforme item 10.8  da  IN
SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
16.6.1.3 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito
o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade
de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
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16.6.1.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo
do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação
de  capacidade  técnico-operacional,  a  uma única  contratação,  nos  termos  do
item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
16.6.1.5  O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

16.7 Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta)
postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato com
um  mínimo  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  número  de  postos  de
trabalho a serem contratados.

16.8  Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40
(quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato (s) em número de
postos equivalentes ao da contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

16.8.1 Para  a  comprovação  do  número  mínimo  de  postos  exigido,  será  aceito  o
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços
de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três)
anos, nos termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

16.8.1.2 O atestado apresentado para um item não poderá ser utilizado para os
demais, exceto o quantitativo excedente.

16.8.2 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar ainda:
16.8.2.1 Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais
para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, conforme
item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, ou caso opte por não
realizá-la,  de  que  tem  pleno  conhecimento  das  condições  e  peculiaridades
inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este
fato  e  que  não  utilizará  deste  para  quaisquer  questionamentos  futuros  que
ensejam avenças técnicas ou financeiras com este (órgão ou entidade), na forma
do Anexo X deste Edital.
16.8.2.2  Os  documentos  exigidos  para  habilitação  relacionados  nos  subitens
acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de
funcionalidade  presente  no  sistema  (upload),  no  prazo  de  02  horas,  após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente, os documentos
serão  remetidos  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia  reprográfica,
autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que
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conferidos  com o original,  ou  publicação em órgão da imprensa oficial,  para
análise,  no  prazo  estipulado  pelo  Pregoeiro,  após  encerrado  o  prazo  para  o
encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), ou e-mail. Endereço:

INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DO  ESPÍRITO
SANTO  –  CAMPUS  IBATIBA AVENIDA  SETE  DE  NOVEMBRO,  40,  CENTRO  –
IBATIBA/ES, CEP 29395-000 – IBATIBA - ES

16.8.3  A  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  da  qualificação
econômico-financeira  e  da  habilitação  jurídica,  conforme  o  caso,  poderá  ser
substituída  pela  consulta  ao  SICAF,  nos  casos  em  que  a  empresa  estiver
habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º,
13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 2, de 11.10.10.
16.8.4 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma  documentação  vencida
junto ao SICAF.
16.8.5  Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através  do  sítio  oficial,  ou  na  hipótese  de  se  encontrar  vencida  no  referido
sistema, o  licitante  será  convocado  a  encaminhar,  no  prazo  de  02  horas,
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob
pena  de  inabilitação,  ressalvado  o  disposto  quanto  à  comprovação  da
regularidade fiscal e trabalhista das licitantes qualificadas como microempresas
ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.

16.9 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

16.9.1  A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento  imediatamente
posterior à fase de habilitação.

16.10 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco)  dias  úteis,  após  a  declaração  do  vencedor,  comprovar  a  regularização.  O  prazo
poderá  ser  prorrogado  por  igual  período,  a  critério  da  administração  pública,  quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
16.11  A  não-regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura
da sessão pública.
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16.12  Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o
Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no  “chat”  a  nova  data  e  horário  para  a
continuidade da mesma.
16.13  Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  seja  por  não
apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apresentá-los  em  desacordo  com  o
estabelecido neste Edital.
16.14 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes  estabelecida  para  aceitação da  proposta  subsequente.16.15  Da sessão  pública  do
Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

17 DO TERMO DE CONTRATO
17.1  Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja vigên-
cia será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o li-
mite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
17.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.

17.2.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regula-
rizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato,  a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.4 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.1

18. DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
18.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo
do serviço, nos seguintes termos:
18.3  No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória das obrigações previdenciárias, fiscais e tra-
balhistas previstas na IN SEGES/MPDG Nº 05/2017;
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18.4 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRA-
TADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
18.5 No mesmo prazo, o fiscal administrativo deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
18.6 Em existindo fiscal setorial, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em conso-
nância com suas atribuições, no mesmo prazo.
18.7 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios menciona-
dos acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que con-
cretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

18.7.1  Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização técnica, administrativa, setorial, e, caso haja irregularidades que impeçam
a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
18.7.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
18.7.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

18.8 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.9  O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente,  devidamente  acompanhada  das  comprovações  mencionadas  no  item  2  do
Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017
18.10 Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das
condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada
regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a
situação.

18.10.1 Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos
casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos
pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto
à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamen-
to de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e
FGTS decorrentes.

18.11  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
18.12 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
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18.13 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será provi-
denciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua si-
tuação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
18.14  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contra-
tante  deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o rece-
bimento de seus créditos.
18.15  Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à con-
tratada a ampla defesa.
18.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
junto ao SICAF.
18.17 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse públi-
co de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade
da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente
no SICAF.
18.18 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação apli-
cável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber:

18.18.1  A Contratada regularmente optante  pelo Simples Nacional,  exclusivamente
para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abran-
gidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pa-
gamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documen-
to oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

18.19  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação fi-
nanceira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365
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19. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
19.1  Para  atendimento ao  disposto no art.  18  da  IN SEGES/MPDG N.  5/2017,  as  regras
acerca da  Conta-Depósito  Vinculada a  que se  refere  o Anexo XII  da IN SEGES/MPDG n.
5/2017 são as estabelecidas no presente Edital.
19.2  A  CONTRATANTE  deve  autorizar  a  Administração  contratante,  no  momento  da
assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários
e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições
previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular
dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

19.2.1 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Adminis-
tração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, res-
cisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão
depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusiva-
mente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das con-
tribuições sociais e FGTS decorrentes.

19.3 Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e res-
cisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhis-
tas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito
vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação,
conforme disposto no anexo XII  da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 2017,  os
quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores,
nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

19.3.1 O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da
IN SEGES/MPDG n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir
discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de au-
torização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente
para o pagamento das respectivas obrigações:

19.3.1.1 13º (décimo terceiro) salário;
19.3.1.2 Férias e um terço constitucional de férias;
19.3.1.3  Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa
causa; e
19.3.1.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
19.3.1.5 Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles
indicados no Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

19.3.2 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupan-
ça pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o
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promotor desta licitação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de corre-
ção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.
19.3.3 Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos
por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamen-
te à empresa que vier a prestar os serviços.
19.3.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da
conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores
depositados.
19.3.5 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade con-
tratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos tra-
balhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos
empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

19.3.5.1 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os docu-
mentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respec-
tivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situa-
ção pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos
recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Insti-
tuição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da
apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
19.3.5.2  A autorização de movimentação deverá especificar que se destina ex-
clusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indeni-
zação trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
19.3.5.3 A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no pra-
zo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das
transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

19.3.6 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será libera-
do à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sin-
dicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a
comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos
ao serviço contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

20  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 A  elaboração da proposta deverá obedecer ao disposto na Instrução Normativa nº
05/2017-MPDG  e  suas  alterações,  consignando  obrigatória  e  expressamente  o
detalhamento  de  todos  os  elementos  que  formarão  o  preço  final  de  venda  do  serviço
proposto;
20.2 A proposta comercial deverá englobar todos os custos relativos aos serviços, contendo
na planilha de custos a formação dos preços com detalhamento de todos os elementos que
influam no custo operacional, inclusive no que se refere a tributos e encargos sociais;

__________________________________________________________________
Pregão Eletrônico 07.2020  /  IFES – Processo: 23184.000269/2020-14  52



20.3 Não  será  admitida  a  subcontratação,  cessão  ou  transferência,  total  ou  parcial  da
prestação  de  serviço  da  presente  licitação.  A  fusão,  cisão  ou  incorporação  só  serão
admitidas com o consentimento prévio e por escrito da Administração e desde que não
afete a boa execução do contrato;
20.4 Todas  as  comunicações entre as partes,  que impliquem em solicitação de serviços,
controle de atendimento, reclamação, ou qualquer outra ocorrência digna de registro, serão
feitas por escrito;
20.5 Todas  as  instruções,  rotinas  e  ordens  escritas  incorporarão este  instrumento,  bem
como, ordens verbais  que,  por circunstâncias  especiais  forem dadas,  inclusive as  ordens
para substituição de vigilantes, troca de postos e/ou horários.

Ibatiba - ES, 11 de agosto de 2020.

Genésio Guedes de Morais
Diretor de Administração e Planejamento

IFES – Campus Ibatiba
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
UASG 158428

ANEXO II  - MODELO DE PROPOSTA

Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020
Ifes – Campus Ibatiba

Ao Instituto Federal do Espírito Santo – Ibatiba

Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços referente a contratação, por empreitada

por preço global anual, de empresa especializada para execução de serviços continuados nas
dependências do IFES – Campus Ibatiba,  conforme valores e  quantitativos relacionados nas
Planilhas de Composição de Preços em anexo, nos termos do Edital e Anexos.

ITEM SERVIÇO LOCAL DE EXECUÇÃO
VALOR MENSAL

ANUAL (R$)
VALOR TOTAL

ANUAL (R$)

INDICAÇÃO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO

QUANTIDADE DE PESSOAL

FUNÇÃO CARGA HORÁRIA QUANTIDADE

O prazo de validade da proposta de preços de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo
de Referência.

Declaramos que nos preços cotados já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, transporte,
uniformes,  fiscalização,  materiais  e  EPI's,  contribuições  e  obrigações  sociais,  trabalhistas  e
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previdenciárias, taxa de administração, lucro, bem como, todos os outros custos que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta contratação.

(Local e data), _______________________, ___/________/______

____________________________________________________________
Nome, CPF e assinatura do responsável legal da empresa-CNPJ

Caso  nos seja  adjudicado o objeto da  licitação,  comprometemos a  assinar  o  Contrato  no  prazo
determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da Empresa:
Razão Social:
CNPJ/MF:
Endereço:
Cidade/UF:
CEP:
Tel./Fax:
E-mail:
Banco:
Agência:
Conta:
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome:
Endereço (Rua, Nº, Bairro, complemento)
CEP:
Cidade/UF:
CPF/MF:
RG/Órgão Expedidor:
Cargo/Função:
Naturalidade:
Nacionalidade:
Estado Civil:
E-mail:
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ANEXO III
Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços
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ANEXO III – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº DO PROCESSO:

LICITAÇÃO Nº:

CAMPUS XXXXX

ITEM

I
II
N

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + N) R$ 0,00

QUADRO DEMONSTRATIVO – VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRIÇÃO VALOR (R$)

A Valor proposto por unidade de medida -
A.1 0,00
A.2 0,00
A.N 0,00

B Valor mensal do serviço 0,00
C Valor global da proposta (valor mensal x nº meses do contrato) R$ 0,00

Tipo de 
serviço

(A)

Valor Proposto 
por Empregado

(B)

Empregado 
por Posto

(C) 

Valor Proposto 
por Posto

(D) = (B x C)

Quantidade 
de Postos

(E)

Valor Total do 
Serviço

(F) = (D x E)

Nº DO PROCESSO:
LICITAÇÃO Nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO)

A

B Município/UF

C

D Nº de meses de execução contratual

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Tipo de Serviço Unidade de Medida

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1

2 Classificação Brasileira de Ocupações

3 Salário Normativo da categoria profissional

4

5 Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$)
A Salário Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total da Remuneração (Módulo 1) 0,00

ANEXO III
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Data de apresentação da proposta (dia/mês/
ano)

Ano, Acordo, Convenção ou 
Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

Quantidade total a contratar
(Em função da unidade de medida)

Tipo de serviço (mesmo serviço com 
características distintas)

Categoria profissional (vinculada à execução 
contratual)
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MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
2.1 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS VALOR (R$)
A 13º Salário
B Adicional de Férias

Total (Submódulo 2.1) 0,00

2.2 VALOR (R$)

A INSS 20,00%
B Salário Educação 2,50%

C SAT

D SESC ou SESI 1,50%

E SENAI – SENAC 1,00%

F SEBRAE 0,60%

G INCRA 0,20%

H FGTS 8,00%
Total (Submódulo 2.2) 0,00

2.3 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
A Transporte

B Auxílio-Refeição/Alimentação

C Assistência Médica e Familiar

D Outros (especificar)
Total (Submódulo 2.3) 0,00

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2 
2 ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

0,00

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$)
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

C

D Aviso Prévio Trabalhado

E

F

Total da Provisão para Rescisão (Módulo 3) 0,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (GPS), FUNDO DE 
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) 

E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

Total dos Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
(Módulo 2)

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio 
Indenizado

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso
Prévio Trabalhado

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.1 AUSÊNCIAS LEGAIS VALOR (R$)
A Férias
B Ausências Legais
C Licença Paternidade
D Ausência por Acidente de Trabalho
E Afastamento Maternidade
F Outros (especificar)

Total (Submódulo 4.1) 0,00
4.2 INTRAJORNADA VALOR (R$)
A Intervalo para Repouso ou Alimentação

Total (Submódulo 4.2) 0,00
QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4

4 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)
4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total do Custo de Reposição do Profissional Ausente (Módulo 4) 0,00

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Total da Insumos Diversos (Módulo 5) 0,00

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCROS
6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%) VALOR (R$)
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.1 Tributos Federais (especificar)
C.2 Tributos Estaduais (especificar)
C.3 Tributos Municipais (especificar)

Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro (Módulo 6) 0,00

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

VALOR (R$)

A MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 0,00

B 0,00

C MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 0,00

D MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 0,00

E MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 0,00
Subtotal (A+B+C+D+E) 0,00

F MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCROS 0,00
Valor Total por Empregado: 0,00

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
(VALOR POR EMPREGADO)

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E 
DIÁRIOS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
UASG 158428

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Ao Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Ibatiba

PREGÃO ELETRÔNICO N° XX/2020
PROPONENTE:_________________________
ENDEREÇO:___________________________
CNPJ:_____________________FONE/FAX:(0xx)____________

Declaro,  sob  as  penas  da  Lei  nº  6.938/1981,  na  qualidade  de  proponente  do  procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº XX/2020, instaurado pelo Instituto Federal do
Espírito  Santo  –  Campus  Ibatiba,  que  atendemos  aos  critérios  de  qualidade  ambiental  e
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos
competentes  quando  solicitadas  como  requisito  para  habilitação  e  da  obrigatoriedade  do
cumprimento integral ao que estabelece o art. 5º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01,
de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Estou  ciente  da  obrigatoriedade  da  apresentação  do  registro  no  Cadastro  Técnico  Federal  de
Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais  caso  minha
empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03
de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

_______de______________de 2020.

______________________________________________________
Nome, CPF e assinatura do responsável legal da empresa
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020
Ifes – Campus Ibatiba

Ao Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Ibatiba

Declaro que a empresa  ________________________________________________________  inscrita
no CNPJ nº: ______________________com sede na ___________________________

___________________________________________________________________________,
por intermédio de seu representante legal,  o(a)  Sr.(a) _______________________________,  infra-

assinado,  portador(a)  da Carteira de Identidade nº______________________________   e do
CPF/MF nº  _______________________,  para fins do disposto no Edital, possui os seguintes
contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública, vigentes nesta data:

Nome do
Órgão/Entidade/
Empresa com quem
possui contrato
vigente

Período de vigência
do contrato

Valor total do
contrato no
período de
vigência

(R$)

Endereço completo do
Órgão/Entidade/Empresa
com quem possui contrato
vigente

--/--/201- a --/--/201-
--/--/201- a --/--/201-
--/--/201- a --/--/201-
--/--/201- a --/--/201-

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: -

___________________, _________ de _______________ de 2020.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
UASG 158428

ANEXO VI

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS Nº XX/2020, QUE FAZEM ENTRE SI  A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CAMPUS IBATIBA
DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO – IFES  E  A
EMPRESA XXXXX

A União, por intermédio do  CAMPUS IBATIBA DO  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO – IFES,  Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação,
criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008,  com sede no endereço  ..............................,
inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº  ............................,  neste  ato  representado  pelo  (representante  legal),
(nome), (nacionalidade), (estado civil), nomeado pelo (documento de nomeação), inscrito no CPF nº
........................., portador da Carteira de Identidade nº ........................., expedida pela (o) ...............…,
doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)  .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
............................,  sediado(a) na  ...................................,  em  ............................. doravante designada
CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  .....................,  portador(a)  da  Carteira  de
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o
que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de
1997 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº XX/2020, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O objeto  do  presente  instrumento  é  a  contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de
serviço de XXXXXX, nas dependências do Campus Ibatiba do Ifes, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital  do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

Objeto da contratação:

Item Serviço
Carga

Horária
(semanal)

Quant.
 Valor UNITÁRIO

Mensal Anual

XX XXXXXXXX R$ XXX R$ XXX
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CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O prazo  de  vigência  deste  Termo de  Contrato  é  aquele  fixado no  Edital,  com início  na  data  de
.........../......../........ e encerramento em .........../........./..........,  podendo ser prorrogado por interesse
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:
Os serviços tenham sido prestados regularmente;
Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços
tenham sido prestados regularmente;
Seja  juntada  justificativa  e  motivo,  por  escrito,  de  que  a  Administração  mantém  interesse  na
realização do serviço;
Seja  comprovado  que  o  valor  do  contrato  permanece  economicamente  vantajoso  para  a
Administração;
Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total anual de R$ ....... (....).
 No  valor  acima estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas  decorrentes  da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros  necessários  ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
O  valor  acima  é  meramente  estimativo,  de  forma  que  os  pagamentos  devidos  à  CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado será no percentual máximo de 1.94% no primeiro
ano e, em caso de prorrogação do contrato, o percentual máximo dessa parcela será de 0,194% a
cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião da formulação do Termo Aditivo, nos termos da
Lei n. 12.506/2011.

CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO
Visando  à  adequação  aos  novos  preços  praticados  no  mercado,  desde  que  solicitado  pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à
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CONTRATADA  justificar  e  comprovar  a  variação  dos  custos,  apresentando  memória  de  cálculo  e
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no
Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5, de
2017.
A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio  da  anualidade do reajustamento dos preços da  contratação,  podendo ser  realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessários à execução do serviço.
O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos
efeitos  financeiros  do  acordo,  dissídio  ou  convenção  coletiva  de  trabalho,  vigente  à  época  da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente
vinculados  ao  valor  de  preço  público  (tarifa):  do  último  reajuste  aprovado  por  autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
Para  os  demais  custos,  sujeitos  à  variação  de  preços  do  mercado:  a  partir  da  data  limite  para
apresentação das propostas constantes do Edital.
Nas  repactuações  subsequentes  à  primeira,  o  interregno de  um ano  será  computado  da  última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.
O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de
obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do
contrato, caso não haja prorrogação.
Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser
pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de
mão de obra;
Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou
normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos
sujeitos à variação de preços do mercado;
Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA
proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para
resguardar  o  direito  futuro  à  repactuação,  a  ser  exercido  tão  logo  se  disponha  dos  valores
reajustados, sob pena de preclusão.
Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com data-base diferenciadas, a
repactuação  deverá  ser  dividida  em  tantas  parcelas  quantos  forem  os  acordos,  dissídios  ou
convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo,
Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
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A  CONTRATANTE  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em  Acordos,  Dissídios  ou  Convenções
Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei,
tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços
para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação
da  variação  dos  custos  dos  serviços  por  meio  de  Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Preços,
acompanhada  da  apresentação  do  novo  acordo,  dissídio  ou  convenção  coletiva  da  categoria
profissional abrangida pelo contrato.
6.12.1 Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação
por meio  de Planilha  de Custos  e  Formação de Preços e  comprovará  o  aumento dos preços de
mercado dos itens abrangidos, considerando-se especialmente o índice específico, setorial ou geral
IPCA que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que
devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada, sem prejuízo
das verificações abaixo mencionadas:
6.12.2 Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
6.12.3 As particularidades do contrato em vigência;
6.12.4 A nova planilha com variação dos custos apresentados;
6.12.5 Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou
outros equivalentes;
6.12.6 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.
Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações  terão  suas  vigências  iniciadas
observando-se o seguinte:
A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
Em  data  anterior  à  ocorrência  do  fato  gerador,  exclusivamente  quando  a  repactuação  envolver
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em repactuações futuras.
Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados
a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos
ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se
mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para
a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), correspondente a 5%
do valor  global  do contrato,  na modalidade de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,
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seguro-garantia ou fiança bancária, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no
Edital,  com  validade  de  90  (noventa)  dias  após  o  término  da  vigência  contratual,  devendo  ser
renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017.
A garantia prevista em edital somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o
fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o
pagamento  dessas  verbas  trabalhistas,  incluindo suas  repercussões previdenciárias  e  relativas  ao
FGTS, conforme estabelecido no art. 2º, §2º, V da Portaria MP n. 409/2016, observada a legislação
que rege a matéria.
Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante
poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao
contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da
realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo
do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Os  casos de rescisão contratual  serão formalmente motivados,  assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA:
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei  nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e
normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial
da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
 É eleito o Foro da Justiça Federal de Ibatiba - ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da
Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.

XXXXX – ES, XXX de XXXXX de 2020.

______________________________
CONTRATANTE

XXXXX

_________________________________
CONTRATADA

XXXXX

Testemunhas:

_____________________________
XXXXXX

CPF:

_______________________________
XXXXX
CPF:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
UASG 158428

ANEXO VII

AUTORIZAÇÃO  PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO DIRETO

__________________________________________ (identificação do licitante),  inscrita  no  CNPJ  nº
_______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ___________________________
(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº _______________ e do CPF nº
_______________,  AUTORIZA o  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPIRITO SANTO – IFES, para os fins do Anexo VII-B da Instrução Normativa n° 05, de 26/05/2017, da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos
correspondentes do Edital do Pregão n. xx/2020:

1)  que  sejam  descontados  da  fatura  e  pagos  diretamente  aos  trabalhadores  alocados  a
qualquer  tempo  na  execução  do  contrato  acima mencionado os  valores  relativos  aos  salários  e
demais  verbas  trabalhistas,  previdenciárias  e  fundiárias  devidas,  quando  houver  falha  no
cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

2)  que  sejam  provisionados  valores  para  o  pagamento  dos  trabalhadores  alocados  na
execução do contrato e depositados em conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e
aberta em nome da empresa (indicar o nome da empresa) junto a instituição bancária oficial, cuja
movimentação dependerá de autorização prévia da  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO – IFES, que também terá permanente autorização para acessar e
conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da
conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto
das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não
efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.

Ibatiba – ES,  .......... de.......................................... de 2020

________________________________________
(assinatura do representante legal do licitante)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
UASG 158428

ANEXO VIII

AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA VINCULADA EM NOME DA EMPRESA

Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020
Ifes – Campus Ibatiba

Ao Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Ibatiba

________________________________________________(identificação do licitante) inscrita no CNPJ
nº: ______________________com sede na _________________________________

por intermédio de seu representante legal,  o(a)  Sr.(a) _____________________________________,
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF/MF nº
__________________________,  para  fins  do  disposto  no  Edital,  AUTORIZA a  União,
representada  pelo  Instituto  Federal  do  Espírito  Santo  –  Campus  Ibatiba,  a  solicitar  junto  a
Instituição  Bancária  (Banco  --------,  agência  ------),  a  abertura  de  conta-corrente  vinculada,
bloqueada para movimentação, exceto quando autorizada pelo Ifes – Campus Ibatiba, em nome
desta  empresa,  com  a  finalidade  de  depositar  mensalmente  os  valores  correspondentes  as
provisões previstas no Edital do Pregão Eletrônico XX/2020.

___________________ , _________ de _______________ de 2020.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
UASG 158428

ANEXO IX

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020
Ifes – Campus Ibatiba

ATESTO,  para  atender  às  exigências  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  XX/2020,  destinado  à
contratação  de  pessoa  jurídica  para  firmar  contrato  de  prestação  do  serviço  de  Vigilância
Patrimonial, visando atender à demanda do Ifes – Campus Ibatiba, conforme Anexo I, Termo de
Referência, que o(a) Senhor(a)_______________________________, representante da empresa
___________________________________,  compareceu  ao  local  onde  serão  realizados  os
serviços em ___/___/____ tomando conhecimento de todas as informações e condições para o
cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com o inciso III, do
artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/1993.

___________________, _________ de _______________ de 2020.

________________________________________________
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
UASG 158428

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO USUFRUTO DE VISTORIA

Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2020
Ifes – Campus Ibatiba

Ao Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Ibatiba

A  empresa  __________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº
_____________________, com sede na ______________________________________, nº

______,  na  cidade  de  _______________,  visando  a  elaboração  de  proposta  relativa  ao  Pregão
Eletrônico nº XX/2020, que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de Vigilância Patrimonial, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia  do  Espírito  Santo  –  Campus  Ibatiba,  por  intermédio  do(a)
sr(a).___________________________________________,  declara  que  tem  pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com o Ifes – Campus Ibatiba.

___________________, _________ de _______________ de 2020.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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