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1 - INTRODUÇÃO
1.1 O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, com sede na Avenida Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ, torna público
que, devidamente autorizada pelo Diretor Administrativo Financeiro, na forma do disposto no processo
administrativo n.º SEI-080007/007732/2021, que no dia, hora e endereço eletrônico indicados no item 3
deste edital, será  realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL POR LOTE, que será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos
Decretos Estaduais n.ºs 31.863 e 31.864, ambos de 16 de setembro de 2002, com aplicação subsidiária da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual n.º 287, de 4 de dezembro de 1979, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Estadual n.º 3.149, de 28 de abril de 1980, e
respectivas alterações, do Decreto Estadual nº 42.063, de 06 de outubro de 2009, do Decreto Estadual nº
42.091, de 27 de outubro de 2009, do Decreto Estadual nº 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, do Decreto
Estadual nº 41.203, de 03 de março de 2008, da Resolução SEPLAG nº 429, de 11 de janeiro de 2011,
demais Resoluções editadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e disposições legais
aplicáveis e do disposto no presente edital.
1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.compras.rj.gov.br, no dia e hora indicados no item 3 deste Edital e conduzida pelo pregoeiro
com o auxílio de sua equipe de apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe.
1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a
todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos em que se deu a publicação originária,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar
a formulação das propostas.
1.4 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, podendo,
alternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a apresentação de 01 resma de papel A4, no
endereço da sede da FUNDAÇÃO SAÚDE, no horário das 09 horas às 17 horas, na Coordenação de
Licitação.
1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretação de
qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, por escrito, no seguinte
endereço: Avenida Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ, de 09 até 17 horas, ou, ainda,
mediante confirmação de recebimento, pelo e-mail licitacao@fs.rj.gov.br, até às 17h.
1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, responder aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro  horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento
de propostas.
1.6 Os interessados poderão formular impugnações ao presente edital em até 2 (dois) dias úteis anteriores à
abertura da sessão, no seguinte endereço: Avenida Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ,
de 09 até 17 horas, ou, ainda, mediante confirmação de recebimento, pelo e-mail licitacao@fs.rj.gov.br, até às
17h.
1.6.1 Caberá ao Diretor Administrativo Financeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro
horas.
1.6.2. O acolhimento do recurso ou pedido de esclarecimento que implique alteração do edital ou de seus
anexos ensejará nova publicação do edital e nova concessão do prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de propostas;
1.6.3. No caso de indeferimento do recurso ou pedido de esclarecimento que não altere a redação do edital
ou de seus anexos, não se abrirá novo prazo para apresentação de propostas, mantendo-se a data do pregão
inicialmente prevista. Na eventualidade do recurso ser decido ou o esclarecimento ser prestado após a data
inicialmente prevista do pregão, será concedido novo prazo de apresentação de proposta de 05 (cinco) dias
úteis.
1.7 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão divulgados mediante nota
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no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br através do nº  27986, na parte relacionada a futuras licitações,
ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
 
2 - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 O objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de recepção, telefonista, motorista, ascensorista e outras atividades de natureza
operacional a serem prestados à Fundação Saúde, em um período de 12 (doze) meses, conforme descrito
no item 1 do Anexo 01 - Termo de Referência.
2.2 O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço global.
 

LOTE CÓDIGO
SIGA DESCRIÇÃO ITEM LOCALIDADE

UNID.
DE

MEDIDA
QUANT

1
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 CET / PET Serv. 1
2 SAMU Serv. 1

3 SEDE Serv. 1

2
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 CEDI Serv. 1
2 HEAN Serv. 1
3 IEDE Serv. 1

4 IECAC Serv. 1

3
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 CPRJ Serv. 1
2 HEMORIO Serv. 1

3 LACENN Serv. 1

4
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 HMÃE Serv. 1
2 UPA MESQUITA Serv. 1

3 UPA NOVA
IGUAÇU I Serv. 1

4 UPA NOVA
IGUAÇU II Serv. 1

5
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 UPA BANGU Serv. 1

2 UPA ILHA DO
GOVERNADOR Serv. 1

3 UPA
REALENGO Serv. 1

4 UPA IRAJA Serv. 1

6
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 HEER Serv. 1

2 UPA CAMPO
GRANDE I Serv. 1

3 UPA CAMPO
GRANDE II Serv. 1

4 UPA SANTA
CRUZ Serv. 1

7
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 HESM Serv. 1
2 IEDS Serv. 1

3 UPA ENGENHO
NOVO Serv. 1

8
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 UPA MARÉ Serv. 1
2 IETAP Serv. 1

3 UPA ITABORAÍ Serv. 1

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS

1 HECC Serv. 1

2
UPA

MARECHAL Serv. 1
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9
3080020099

(ID -
151817)

E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

HERMES

3
UPA RICARDO

DE
ALBUQUERQUE

Serv. 1

 

3 - DA ABERTURA
3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro
designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme
indicado abaixo:
 

Posição Data Horário
 Início acolhimento das propostas   
 Limite acolhimento das propostas   
 Data de abertura das propostas   
 Data da realização do Pregão   

 Processo N°  SEI-080007/007732/2021
 Tipo  Menor preço global por lote.

 Prazo para impugnação  até 02 (dois) dias úteis
 Data da publicação  XX/XX/XXXX
 Portal Eletrônico  www.compras.rj.gov.br

 Número da licitação no portal   27986
 Validade da Proposta  120 dias

 
3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização dos
eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará automaticamente adiada para o mesmo horário do
primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.
 
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
FONTE: 223
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302046129120000 
NATUREZA DA DESPESA: 33903782
 
5 - TIPO DE LICITAÇÃO E PREÇO ESTIMADO
5.1 O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.
 
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto
licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido pela SEPLAG.
6.2 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas por:
a) Ente, Autarquia ou Fundação da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com as sanções
prescritas no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02;
b) Ente ou Entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, com a sanção prescrita
no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
6.3 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico ou financeiro,
somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante participe em mais de uma
proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão rejeitadas.
6.3.1    Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as
empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais
comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.
6.4 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei
n.º 8.666/93.
6.5 O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, no
momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, que cumpre os requisitos previstos na Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º.
6.5.1 Em caso de não atendimento do contido no subitem 6.5, deixará de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Decreto Estadual nº
42.063/2009.
6.5.2 O licitante deverá declarar, junto ao sistema eletrônico, que não lhe foram aplicadas as seguintes
penalidades, cujos efeitos ainda vigorem:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);
b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7° da Lei n° 10.520/02);
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração
Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);
6.6 Não será permitida a participação em regime de consórcio.
 
7. CREDENCIAMENTO
7.1 Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente credenciados junto ao
SIGA, devendo o credenciamento ser realizado no prazo de até três dias úteis antes da data de abertura da
sessão, conforme previsto no art. 5º, parágrafo 2º do Decreto nº 31.864/02.
7.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de código para acesso ao SIGA.
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7.2.1 O licitante obterá o código de acesso ao SIGA junto ao endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br,
clicando na área de Registro de Fornecedor que se encontra na parte do meio do portal e seguindo as
orientações de preenchimento. O Portal contém um manual orientando o preenchimento.
7.2.1.1 O licitante deverá preencher algumas telas, digitando informações sobre a empresa, pessoas que irão
operar o SIGA e as famílias de itens que fornece. Após essa digitação, o licitante deverá baixar, em local
indicado no Portal, um arquivo contendo um Termo de Responsabilidade o qual deverá imprimir e assinar.
Junto com esse Termo de Responsabilidade o licitante deverá enviar a documentação requerida para a
SEPLAG – Secretaria de Planejamento e Gestão, no endereço informado no portal.
7.2.1.2 Após o recebimento da documentação, a SEPLAG, através do SIGA, enviará para o e-mail
informado do licitante o código de acesso às funcionalidades do SIGA. Quando o licitante acessar o SIGA
deverá colocar seu código informado e a senha: SIGA. Essa senha servirá apenas para o primeiro acesso, pois
o sistema irá solicitar que o licitante digite uma senha nova, confirme essa senha e escreva uma pergunta e
resposta. O sistema confirmará a nova senha que deverá ser usada nos próximos acessos.
7.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à SEPLAG ou ao órgão promotor da licitação a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
7.4 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à SEPLAG, para
imediato bloqueio de acesso.
7.5 O credenciamento do licitante junto ao SIGA implica na presunção de sua capacidade técnica para
realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.
 
8 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS
8.1 Observado o disposto nos itens 6 e 7 deste edital, a participação neste pregão eletrônico dar-se-á por
meio da conexão do licitante ao SIGA, pela digitação de sua senha privativa e subsequente encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do SIGA, no período compreendido entre a data de início e
de encerramento do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste edital.
8.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no SIGA,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
8.3 Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, sob as penas da lei,
em campo próprio do SIGA, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste
edital.
8.3.1 No momento da abertura da sessão pública, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
informatizado, que firmou a Declaração de Elaboração Independente de Proposta constante do Anexo 05, que
deverá ser apresentada no momento indicado pelo item 14.2.1.
8.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no SIGA durante a sessão pública do pregão eletrônico,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
 
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do SIGA, em campo
específico, a ser integralmente preenchido.
9.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
9.1.2 O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 2), somente será utilizado pelo
licitante vencedor com vistas à readequação de sua oferta final.
9.1.3 Os documentos anexados durante a inserção da proposta de preços (folders, prospectos, declarações,
etc.) não poderão estar identificados, não sendo admitida a veiculação do nome da empresa ou de seus
representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize a identificação do licitante.
9.1.4 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que
ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada material(is) constante(s) do objeto desta
licitação.
9.2 A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas relativas ao objeto do
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e
financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão
legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento de preços será considerada.
9.2.1 Quando a execução do objeto contratual envolver a prestação de serviços com mão de obra residente, a
proposta de preços deverá ser formulada com base na norma coletiva da entidade representativa da respectiva
categoria do local da efetiva prestação dos serviços.
9.3 Caso o licitante se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar
declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial
quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo 4 do Edital.
9.4 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá apresentar proposta
isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº
971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação.
9.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, aquelas com preço
excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexequível.
9.6 A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
9.7 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 120 (cento e vinte) dias contados da
data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3.
9.7.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da
proposta de preços, ou seja, 120 (cento e vinte) dias, e caso persista o interesse da FUNDAÇÃO SAÚDE,
este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
 
10 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES
10.1 A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de abertura do Pregão
Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade das propostas e início da
disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do SIGA, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
10.1.1 O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00minh
as 18h00minh e, após esse período, será bloqueado para tal finalidade.
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10.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as suas regras de
aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema.
10.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo próprio licitante e
registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
10.4 Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do lance.
10.5 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o SIGA
permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
10.6 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de
aviso inserido em campo próprio do SIGA (chat mensagem), divulgando, com antecedência mínima de 01
(uma) hora, data e hora para a reabertura da sessão.
10.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo SIGA, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.7.1 Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar solicitação de
cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da sessão pública, que poderá ser aceita ou
não pelo Pregoeiro. Todavia, durante o transcurso do período randômico de disputa não será possível o
encaminhamento de solicitação de cancelamento de lances.
10.7.2 O período randômico de disputa somente poderá ser iniciado até as 17h20min, tendo em vista que, às
18h00min, o sistema será bloqueado automaticamente para envio de lances e continuidade da disputa.
10.8 Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de preços de menor
valor, considerando-se o valor estimado para a contratação e o disposto no item 9.5.
10.8.1 No caso de empate entre as propostas de menor preço e não sendo apresentados lances, sem prejuízo
do disposto no item 11.3, será assegurada preferência como critério de desempate, sucessivamente, aos bens
e serviços: (a) produzidos no País; (b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; (c) produzidos ou
prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e (d)
produzidos ou 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. Persistindo o empate, o sorteio público será utilizado como critério de
desempate.
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1 O julgamento obedecerá ao critério de menor preço global por lote, na forma do item 5. Será declarada
vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observadas as regras deste edital, especialmente o item
11.3.
11.2 O SIGA informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance de menor valor, imediatamente
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após verificação de empate
ficto, nos termos do subitem 11.3 deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir acerca da aceitação do menor
lance ofertado e, ainda, negociação visando à sua redução.
11.3 Havendo empate no momento do julgamento das propostas de preços será assegurada às microempresas
e empresas de pequeno porte a preferência na contratação, caso a proposta de menor preço tenha sido
apresentada por empresa que não detenha tal condição.
11.3.1 Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou das empresas de
pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou superiores em até 5%
àquela mais bem classificada.
11.3.2 Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o
encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão.
b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente neste caso, abdique desse direito ou
não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na
mesma hipótese, para o exercício de igual direito.
c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e existindo equivalência nos
valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema identificará
aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar
oferta inferior à melhor classificada.
11.3.3 Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo critério de
desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta
ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá
esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.4 deste Edital, o Pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
11.5 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico
www.compras.rj.gov.br.
11.6 A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não resultem prejuízo
para o entendimento das propostas de preços.
 
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 – Regas Gerais
12.1.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, o licitante detentor da proposta de
preços ou do lance de menor valor deverá encaminhar para a Coordenação de Licitação, no endereço da
Avenida Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ ou por Peticionamento Eletrônico
Intercorrente - SEI/RJ, mediante credenciamento prévio de Usuário Externo SEI-RJ, das 09h às 17h, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do encerramento da etapa de lances da sessão pública:
a) declaração, na forma do Anexo 07 – Declaração de inexistência de penalidade, de que não foram aplicadas
as seguintes penalidades, cujos efeitos ainda vigorem:
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a.1) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do
Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);
a.2) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7° da Lei n° 10.520/02);
a.3) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da
Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);
b) os documentos de habilitação previstos no item 12.2 a 12.6;
c) a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando a planilha de custos.
d) Não será permitido o envio de documentação fora do prazo estipulado pelo Pregoeiro, documentos
recebidos após o prazo determinado serão desconsiderados.
e) Caso o licitante não logre êxito em enviar eletronicamente ou equivocar-se no envio do arquivo, deverá
oficializar a solicitação ao Pregoeiro por meio do e-mail licitacao@fs.rj.gov.br ou do chat de mensagens do
sistema SIGA. Tal solicitação não será garantia de reabertura de prazo após análise do Pregoeiro.
f) Os documentos remetidos por meio do correio eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
g) Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao Pregoeiro no
endereço: Av. Padre Leonel Franca, nº 248 – Gávea – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22451-000.
12.1.1.1 Serão admitidos todos documentos postados dentro do prazo de 03 (três) dias úteis mencionado no
item anterior, desde que sejam entregues na Coordenação de Licitação em até 03 (três) dias úteis após a
postagem pela empresa licitante, cujo comprovante deverá ser apresentado ao Pregoeiro através do e-
mail: licitacao@fs.rj.gov.br.
12.1.1.2 Uma vez recebidos os documentos, o Pregoeiro consultará o Cadastro de Fornecedores do Estado,
por meio do SIGA, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal
Transparência, da Controladoria Geral da União.
12.1.1.3 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item 14.2, com o registro de
penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda em vigor, não poderá prosseguir no certame,
cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição.
12.1.2 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou
pelo Diretor Administrativo Financeiro na hipótese de existência de recursos.
12.1.3 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação,
repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda
ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
12.1.4 Para fins de consulta direta aos documentos de habilitação em processo licitatório, o Certificado de
Registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Poder Executivo Federal,
poderá ser apresentado em substituição aos documentos elencados nos subitens 12.2.1; 12.3.1; 12.4.1 e
12.6.1.
12.1.4.1 Os licitantes cadastrados deverão, ainda, apresentar os documentos de qualificação técnica previstos
no item 12.5.
12.1.4.2 Os licitantes não cadastrados deverão apresentar os documentos de habilitação indicados nos itens
12.2 a 12.6. 
12.2. Habilitação Jurídica
12.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os
seguintes documentos:
a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
f)  A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar,
no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;
g) ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata
da assembléia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade
cooperativa.
12.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) prova de regularidade fiscal perante à Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, que será realizada da seguinte forma:
c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive,
as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;
c.2) Fazenda Estadual: apresentação de Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa, perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS, bem como de Certidão perante a Dívida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidão Conjunta
em que constem ambas as informações; ou, ainda, Certidão comprobatória de que o licitante, em razão do
objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual;
c.2.1) Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a
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Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva
com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, e de Certidão Negativa de Débitos
em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, para fins de participação em licitação, expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, Certidão comprobatória de que o licitante, em razão do
objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual;
c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória
de que o licitante, em razão do objeto social, não esteja sujeito à inscrição municipal;
d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT.
12.3.2.1 Na hipótese de tratar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não
obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre
vencedora na licitação.
12.3.2.2 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais e trabalhistas, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativas.
12.3.2.3 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, a
critério exclusivo da Administração Pública.
12.3.2.4 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
12.4 Qualificação Econômico-Financeira
12.4.1 O licitante detentor da proposta ou lance de menor preço deverá apresentar certidões negativas de
falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da
autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham
atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial.
12.4.2 Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação
judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da
entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou
homologado pelo Juízo competente.
12.4.3 Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados ainda os
seguintes documentos:
a) Apresentação de certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do proponente;
a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o proponente deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
b) Apresentação de 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;
b.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;
b.2) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social .
c) 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
d) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar que
possuem capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor estimado do contrato.
e) As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira
por meio de:  
e.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, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei.
12.5 Qualificação Técnica
12.5.1 Para a qualificação técnica são solicitados os seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto deste processo licitatório, mediante a apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com um mínimo de 50% (cinquenta
por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados.
a.1) Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados
que comprovem que o proponente gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o
objeto contratado;
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a.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.
a.3) 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.
a.4) O proponente 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.
a.5) Declaração do proponente de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a
prestação do serviço.
a.6) Declaração de que instalará escritório na cidade do Rio de Janeiro a ser comprovado no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato. Caso a licitante já disponha
de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.
12.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal
12.6.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo 3, de que não possuem em seus
quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
12.7 – Do Prazo de Validade das Certidões
12.7.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por
90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
 
13 - DOS RECURSOS
13.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio do SIGA, no prazo de 30
(trinta) minutos, após a declaração de vencedor pelo Pregoeiro expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito
o Recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual período, que começará a
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo administrativo
mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro.
13.2 A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito de recurso e a adjudicação do
objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3 As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o e-mail
(licitacao@fs.rj.gov.br), com posterior envio do original, desde que observado, quanto a este último, o prazo
de 3 (três) dias úteis, contado a partir da declaração de vencedor do certame.
13.4 A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso apenas pela síntese
da manifestação a que se refere o subitem 13.1.
13.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.6 As razões de recursos serão dirigidas ao Diretor Administrativo Financeiro por intermédio do pregoeiro
que, no prazo de 03 (três) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, para decisão final.
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
14.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao arrematante, com a
posterior homologação do resultado pelo Diretor Administrativo Financeiro. Havendo interposição de recurso,
após o julgamento, o Diretor Administrativo Financeiro adjudicará e homologará o procedimento.
14.2 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Diretor Administrativo Financeiro, o licitante vencedor
será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do
contrato.
14.3 O vencedor deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, constante do
Anexo 05, como condição para assinatura do contrato.
14.4 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, sem prejuízo da aplicação das sanções
administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habilitação pelo Diretor Administrativo Financeiro,
poderá o Pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação,
até a apuração de uma que atenda ao edital.
14.5 Na forma da Lei Estatual nº 7.258/16, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados ao
contrato ficará obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte
proporção:
I- até 200 empregados............................................... 2%;
II - de 201 a 500............................................................. 3%;
III - de 501 a 1.000.......................................................... 4%;
IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%.
14.6 No momento da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que mantém programa
de integridade, nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/17 e eventuais modificações e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de
conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a Administração Pública.
14.6.1 Caso a futura contratada ainda não tenha programa de integridade instituído, a Lei nº 7.753/17 faculta o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a implantação do referido programa, a contar da data da celebração
do contrato.
 
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição
financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a
assinatura do contrato.
15.2 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição
financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a
CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou
manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta
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corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão
suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
15.3 A contratada deverá encaminhar a fatura para pagamento à(s) unidade(s) beneficiária(s) desta licitação,
conforme indicado no termo de referência, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e
INSS relativos à mão de obra empregada no contrato.
15.4 O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de
cada parcela.
15.4.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente
atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
15.5 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30
(trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.
15.6 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível
ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.
15.7 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme o Termo de Referência.
15.8 - Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido o prazo de 12 (doze)
meses da data do orçamento a que essa proposta se referir, assim entendido o acordo, convenção ou dissídio
coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta de licitação, poderá a CONTRATADA
fazer jus ao reajuste do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de obra, se estes estiverem
vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que tiver sido homologado,
quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º
10.192, de 14.02.2001.
15.8.1 - Caberá à CONTRATADA, ao pleitear o reajuste contratual, a demonstração da variação salarial de
seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das informações
prestadas.
15.8.2 - A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao
último reajuste.
15.8.3 - Os reajustes serão precedidos de requerimento 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, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.
15.8.4 – É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo, convenção
coletiva ou dissídio.
15.8.5 – Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, o reajuste contratual
poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, nos moldes da Lei Complementar nº
103/2000.
15.8.6 - O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12 (doze) meses da data da apresentação
da proposta, de acordo com o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, que deverá retratar a variação efetiva
dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º
8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.
15.9 O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009,
com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no
Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º, da
Resolução SEFAZ nº 971/2016.
 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
16.1 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará, sem prejuízo das demais cominações legais, sujeito as seguintes sanções:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a
consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multas previstas em edital e no contrato.
16.1.1 As condutas do contratado, verificadas pela Administração Pública contratante, para fins deste item são
assim consideradas:
I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da
licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de
indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento,
quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a
etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração,
que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo
contratado;
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e
V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do
certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório,
ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa
de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
16.2 Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infração:
a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública
do Estado do Rio de Janeiro;
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d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
16.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade da falta cometida,
os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.
16.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item 16.3 também deverão
ser considerados para a sua fixação.
16.4 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pelo
Diretor Administrativo Financeiro.
16.4.1 As sanções previstas na alínea b do item 16.1 e nas alíneas a e b, do item 16.2 e serão impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80.
16.4.2 As sanções previstas na alínea a do item 16.1 e na alínea c, do item 16.2 serão impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetidas à
apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.
16.4.3 A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 16.2, é de competência exclusiva do Secretário de
Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.
16.5  Dentre outras hipóteses, a advertência poderá ser aplicada quando o CONTRATADO não apresentar a
documentação exigida nos itens 17.6 e 17.7, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a
mora.
16.6   As multas administrativas, previstas na alínea b do item 16.1 e na alínea b, do item 16.2:
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicadas de acordo com
a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das
infrações cometidas;
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;
f) deverão observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme
preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.
16.7     A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do item 16.2:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;
c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento
total ou parcial das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, configurando inadimplemento, na forma dos
itens 17.9 e 17.10.
16.8     A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na
alínea d, do item 16.2, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.
16.8.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
16.9  O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CONTRATADO à multa
de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato,
da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo
da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas.
16.10   Se o valor das multas previstas na alínea b do item 16.1, na alínea b, do item 16.2 e no item 16.9,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
16.11 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia.
16.12   A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração
cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
16.12.1  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
16.12.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.
16.12.2.1 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação
das penalidades previstas nas alíneas a e b do item 16.1 e nas alíneas a, b e c, do item 16.2, e no prazo de 10
(dez) dias, no caso da alínea d, do item 16.2.
16.12.3 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pelo Diretor Administrativo
Financeiro, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos
fundamentos jurídicos.
16.13 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela Entidade,
sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará
a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das
demais sanções administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
16.14   As penalidades previstas nos itens 16.1 e 16.2 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao
adjudicatário.
16.14.1 Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração
Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);
b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7° da Lei n° 10.520/02);
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração
Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);
16.15 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no Cadastro de
Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.
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16.15.1 Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística
(SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das
penalidades citadas na alínea a do item 16.1 e nas alíneas c e d do item 16.2, de modo a possibilitar a
formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do
Estado do Rio de Janeiro.
16.15.2 A aplicação das sanções mencionadas no subitem 16.15.1 deverá ser comunicada à Controladoria
Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS.
 
17 - ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
17.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido por comissão de fiscalização de contrato composta por
3 (três) membros, na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 8.666/93 e na cláusula sétima da minuta de contrato
(Anexo 08), dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.
17.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele
relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.
17.3 Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou
definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no
protocolo do fundação saúde, na forma do disposto no parágrafo 3º. do art. 77 do Decreto 3.149/80.
17.4 A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.
17.5 A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios
e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos.
17.6 A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, em relação aos empregados vinculados ao
contrato, prova de que:
a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da
percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas ou retiradas, em se
tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no último caso;
b) está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação;
c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social; e
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.
17.7 A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº
8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, assim como a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.
17.8 A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens 17.6 e 17.7 ensejará a imediata
expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração
do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo
prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial
destas obrigações no prazo assinalado.
17.9 Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.
17.10 No caso do item 17.9, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da
penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano.
 
18 – DO PRAZO
18.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso
posterior à data convencionada nesta cláusula.
18.2 O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja comprovadamente mais vantajosa para o
CONTRATANTE.  
 
19 - GARANTIA
19.1 Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da assinatura do
contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93,
da ordem de 05% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.
19.1.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá contemplar
a cobertura para os seguintes eventos:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
19.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 
19.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia
deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de
05% (cinco por cento) do valor do Contrato.
19.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será
recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
 
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 É facultada ao Pregoeiro ou o Diretor Administrativo Financeiro, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
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posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
20.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º
8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação
ou anulação.
20.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §§
1º e 2º da Lei n.º 8.666/93.
20.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
término.
20.5 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis caso apresentem na
licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.
20.6 Acompanham este edital os seguintes anexos:
 

Anexo
01 Termo de Referência

Anexo
02 Proposta Detalhe (Formulário de Proposta de Preços)

Anexo
03

Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal
(item 12.2.5)

Anexo
04

Modelo de Declaração para microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual e
cooperativas enquadradas no art. 34, da lei nº 11.488, de 2007

Anexo
05 Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Anexo
06 Dados Cadastrais

Anexo
07 Declaração de inexistência de penalidade

Anexo
08 Minuta de Contrato

Anexo
09 Planilha de Custos e Formação de Preços

Anexo
10 Modelo de Declaração de Vistoria

Anexo
11 Nota Técnica GT COVID-19 N.18/2020.

 
20.7 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.
20.8 Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Administrativo Financeiro, com auxílio do Pregoeiro e da
Equipe de Apoio.
20.9 O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias
relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.
 

Rio de Janeiro, XX de XXXX de 202X.
 

____________________________________
BRUNO RÉBULA KLEIN

Diretor Administrativo Financeiro
ID 4137337-5

 
O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Pregoeiro (validador) e pela autoridade
responsável por sua aprovação, com fulcro no Regimento Interno da FS, cujos fundamentos passam a integrar
a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Rébula Klein, Diretor Administrativo
Financeiro, em 03/02/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos
art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
28023227 e o código CRC DDBE4187.

ANEXOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO
 

ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA

 
1. DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recepção, telefonista, motorista,
ascensorista e outras atividades de natureza operacional a serem prestados à Fundação Saúde do Estado do
Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
 

LOTE CÓDIGO
SIGA DESCRIÇÃO ITEM LOCALIDADE

UNID.
DE

MEDIDA
QUANT

3080020099

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

1 CET / PET Serv. 1
2 SAMU Serv. 1
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1 (ID -
151817)

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA

PRESTACAO DE SERVICO DE
APOIO TECNICO

ADMINISTRATIVO E
OPERACIONAL

3 SEDE Serv. 1

2
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 CEDI Serv. 1
2 HEAN Serv. 1
3 IEDE Serv. 1

4 IECAC Serv. 1

3
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 CPRJ Serv. 1
2 HEMORIO Serv. 1

3 LACENN Serv. 1

4
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 HMÃE Serv. 1
2 UPA MESQUITA Serv. 1

3 UPA NOVA
IGUAÇU I Serv. 1

4 UPA NOVA
IGUAÇU II Serv. 1

5
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 UPA BANGU Serv. 1

2 UPA ILHA DO
GOVERNADOR Serv. 1

3 UPA
REALENGO Serv. 1

4 UPA IRAJA Serv. 1

6
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 HEER Serv. 1

2 UPA CAMPO
GRANDE I Serv. 1

3 UPA CAMPO
GRANDE II Serv. 1

4 UPA SANTA
CRUZ Serv. 1

7
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 HESM Serv. 1
2 IEDS Serv. 1

3 UPA ENGENHO
NOVO Serv. 1

8
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 UPA MARÉ Serv. 1
2 IETAP Serv. 1

3 UPA ITABORAÍ Serv. 1

9
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE APOIO AS
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS, TECNICAS
E OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICO DE

APOIO TECNICO
ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

1 HECC Serv. 1

2
UPA

MARECHAL
HERMES

Serv. 1

3
UPA RICARDO

DE
ALBUQUERQUE

Serv. 1

 

1.2 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global por lote.
1.3 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de atividade material, acessória e complementar
aos assuntos que constituem área de competência legal desta Fundação Saúde, com alocação de mão de obra
com dedicação exclusiva.
1.4 A presente licitação será dividida em Lotes, conforme tabela constante no Anexo B, facultando-se ao
proponente a participar em quantos itens forem de seu interesse.
1.5 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A Fundação Saúde é uma fundação pública, com personalidade jurídica de direito privado, autorizada pela
Lei nº 5.164/2007, alterada pela Lei nº 6.304/2012, regulamentada pelo Decreto nº 43.214/2011, de duração
indeterminada e competência para atuação em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Ela se constitui
como importante iniciativa do Governo do Estado na construção de um novo espaço de adoção de boas
práticas de gestão pública e de novas relações com a sociedade. 
2.2 A Secretaria de Estado de Saúde - SES e a Fundação Saúde, através de contratos de gestão celebrados,
estabeleceram um conjunto de ações e intenções que preconizam a responsabilização dos serviços de saúde e
de seus recursos humanos para a consequente oferta de maior eficácia desses serviços à população.
2.3 Observa-se que, em função do art. 8º da Lei 5.164/2007 o escopo de atuação da FSERJ é variável, in
verbis: “o Governador poderá, mediante Decreto, incluir outras unidades na estrutura das Fundações Estatais
ou excluir as unidades previstas nos arts. 5°, 6° e 7° desta Lei”. Essa peculiaridade, de fato vem se verificando,
através dos diversos contratos de gestão celebrados entre a SES-RJ e a Fundação ao longo da sua existência.
2.4 Isto posto, observa-se que o contrato existente não atende mais as necessidades da Fundação Saúde,
considerando o aumento de unidades de saúde de gestão plena, não sendo possível o acréscimo de novos
postos com espeque ao colacionado no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.
2.5 Deste modo, para o sucesso de sua missão é imprescindível que a Fundação Saúde conte com serviços de
qualidade para melhor atender a população, além de criar boas condições técnicas, de infraestrutura e de
relações de trabalho para seus profissionais de saúde com o intuito de garantir qualidade no atendimento.
2.6 O quadro funcional da Fundação Saúde é composto por profissionais técnicos da área assistencial
admitidos por meio de concurso público e profissionais ocupantes de cargos comissionados e funções de
confiança para exercício das atribuições de direção, chefia e assessoramento.
2.7 Isto é, as atividades/funções discriminadas neste instrumento não integram as atribuições de cargos que
fazem parte do quadro de pessoal da Fundação, considerando-se como atividades materiais, acessórias,
instrumentais ou complementares às atividades que constituem a missão desta Fundação.
2.8 Assim, justifica-se a pretensa contratação, tendo em vista que a Fundação Saúde para o desenvolvimento
regular de suas atividades quer seja de natureza finalística, quer seja atividade meio, além de uma equipe
técnica especializada, necessita em consonância com o Decreto n° 9.507/2018, contratar mão-de-obra
qualificada para execução dos serviços na área de apoio operacional em Unidade Hospitalar, sob a forma de
execução indireta.
2.9 Desta forma, visando atender a política nacional de proteção à saúde, é imprescindível a contratação de
empresa especializada para prestação do serviço objeto deste Termo de Referência, face a essencialidade do
serviço a ser prestado.
 
3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1 A prestação de serviço de recepção, telefonista, motorista, ascensorista e outras atividades de natureza
operacional não abrange ações, atividades e profissionais contidos no Plano de Cargos e Carreiras da
Fundação Saúde.
3.2 A contratada deverá atentar-se para os resultados a serem atingidos, sendo imprescindível a
disponibilização diária e integral dos postos em dedicação exclusiva de mão de obra, sem que ocorram faltas,
ou atrasos sem cobertura.
3.3 A contratada deverá se responsabilizar pelo cumprimento do horário de trabalho.
3.4 Os profissionais alocados nos postos devem possuir as competências técnicas e comportamentais exigidas
às suas tarefas.
3.5 A contratada deverá disponibilizar um preposto atuante e em contato direto com a gestão do contrato, sem
que enseje ônus à Contratante; devendo, ainda, observar as regras contratuais e da legislação, em especial as
trabalhistas e administrativas, que envolvem a prestação do serviço.
3.5.1 Nos locais de execução do objeto que contem com menos de 20 (vinte) postos de trabalho, a
CONTRATADA poderá contar com preposto itinerante;
3.5.2 O preposto itinerante deverá realizar visita diária em todas as unidades que se enquadrem no subitem
acima mencionado.
3.5.3 Caso a CONTRATADA adote tal modalidade de atuação do preposto, deverão ser observados a
forma de distribuição de materiais e EPI´s necessários a execução do serviço, sem que ocorram atrasos ou
faltas dos mesmos que impossibilitem a execução do serviço.
3.6 O controle de frequência e pontualidade dos funcionários deverá ser por meio de adoção de um sistema
eletrônico de controle de ponto.
3.6.1 Para as Unidades que contarem com menos de 10 postos de trabalho o controle da frequência poderá
ser através de folha de ponto.
 
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1 Trata-se de serviço comum, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser
contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
4.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto,
cuja execução indireta é vedada.
4.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4.4 A descrição dos serviços não restringe o universo de competidores, nos termos do art. 6º, IX, "c" da Lei
nº 8.666/93 e do art. 13 Decreto Estadual nº 46.642, pois possuem padrões de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado.
4.5 Vedada a participação de Consórcios e Cooperativas. A ausência de Consórcios e Cooperativas não
trará prejuízos à competitividade do certame. A eventual formação do tipo para participação neste caso
poderia causar restrição na concorrência, bem como a manipulação dos preços, prejudicando a
economicidade.
 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
5.1.1 Os serviços serão prestados de segunda-feira a domingo, com carga horária máxima em conformidade
às legislações vigentes e correlatas a cada função descrita.
5.1.2 Em alguns postos de trabalho, a serem definidos pela Fundação Saúde, o serviço será prestado de
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segunda-feira a sexta-feira;
5.1.3 O horário de trabalho será definido conforme a necessidade do posto.
5.1.4 Os horários de início e término das atividades poderão sofrer alterações justificadas pelo interesse
público e a critério da Fundação Saúde.
5.1.5 Os intervalos de descanso e alimentação devem ser respeitados com base na legislação atual.      
5.1.6 Fica vedada, em regra, a prorrogação de jornada de trabalho, exceto quando houver previsão em
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e quando do interesse da Administração Pública, neste caso,
deve ser utilizado compensação por banco de horas, previamente autorizado pela Contratada e Contratante.
5.1.7 No que tange ao dimensionamento dos serviços de cunho meramente burocráticos, administrativos e
operacionais de apoio a atividade fim, se dá através do mapeamento das atividades e processos pertinentes a
cada área, levando-se em consideração variáveis condicionantes em cada perfil de ambiente de lotação, tais
como as especialidades médico-hospitalares disponíveis, as tecnologias utilizadas, os materiais utilizados, os
equipamentos e instalações físicas de cada unidade, a complexidade da assistência, os fluxos operacionais,
dentre outras.
5.1.8 Pelas atividades a serem desenvolvidas, esclarecemos que foi efetuado levantamento do escopo
atualmente em execução, onde em complementação foram utilizadas as informações enviadas pelas Unidades,
adequando os postos existentes ao modelo de gestão adotado pela FSERJ
5.1.9 Os salários de todos os empregados da Contratada devem ser firmados em CTPS e não poderão ser
inferiores aos apresentados neste Termo de Referência.
5.1.10 A contratada, buscando efetivar as ações sustentáveis na Administração Pública, deverá orientar seus
funcionários para o correto uso e descarte dos materiais que possuem natureza sustentável como utilização
racional do papel, uso racional e econômico da água e energia elétrica na instituição contratante, bem como
facilitar, sempre que possível, a realização da coleta seletiva dos resíduos produzidos.
5.1.11 O quantitativo de postos fixados nos lotes (Anexo B) demonstra o quantitativo atual de profissionais
necessários a realização do serviço proposto.
5.1.12 Locais de prestação de Serviços:

N° UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO

1 CEDI - CENTRO ESTADUAL DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

AV. PRES. VARGAS, 1733 - CENTRO, RIO DE
JANEIRO - RJ, 20210-030

2 CET – CENTRAL ESTADUAL DE
TRANSPLANTES

AV. PADRE LEONEL FRANÇA, 248 – 1° ANDAR
- GÁVEA, RIO DE JANEIRO - RJ

3 CPRJ - CENTRO PSIQUIÁTRICO DO RIO DE
JANEIRO

PRAÇA CEL. ASSUMPÇÃO, S/Nº – GAMBOA –
RIO DE JANEIRO

4 HEAN – HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA R. CARLOS SEIDL, 785 - CAJU, RIO DE JANEIRO
- RJ, 20031-000

5 HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS
CHAGAS

AV. GEN. OSVALDO CORDEIRO DE FARIAS,
466 - MAL. HERMES, RIO DE JANEIRO - RJ,

21610-480

6 HEER - HOSPITAL ESTADUAL EDUARDO
RABELLO

ESTRADA DE PRÉ, S/N – SEN. VASCONCELOS,
RIO DE JANEIRO – RJ, 23.013-550

7
HEMORIO – INSTITUTO ESTADUAL DE

HEMATOLOGIA ARTHUR SIQUEIRA
CAVALCANTI

R. FREI CANECA, 8 - CENTRO, RIO DE JANEIRO
- RJ, 20211-030

8 HESM - HOSPITAL ESTADUAL SANTA
MARIA

 ESTR. RIO PEQUENO, 656 - TAQUARA, RIO DE
JANEIRO - RJ, 22723-190

9 HMÃE – HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE DE
MESQUITA

AV. JORGE JÚLIO DA COSTA DOS SANTOS, 400
- ROCHA SOBRINHO, MESQUITA - RJ, 26572-530

10 IECAC – INSTITUTO ESTADUAL DE
CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO 

R. DAVI CAMPISTA, 326 - HUMAITÁ, RIO DE
JANEIRO - RJ, 22261-010

11
IEDE – INSTITUTO ESTADUAL DE

DIABETES E ENDOCRINOLOGIA LUIZ
CAPRIGLIONE

 R. MONCORVO FILHO, 90 - CENTRO, RIO DE
JANEIRO - RJ, 20211-340

12 IEDS - INSTITUTO ESTADUAL DE
DERMATOLOGIA SANITÁRIA

R. GODOFREDO VIANA, 64 - TANQUE, RIO DE
JANEIRO - RJ, 22730-020

13 IETAP – INSTITUTO ESTADUAL DE
DOENÇAS DO TÓRAX ARY PARREIRAS

R. DR. LUIZ PALMIER, 762 - BARRETO,
NITERÓI - RJ, 24110-310

14 LACENN – LABORATÓRIO CENTRAL NOEL
NUTELS RUA DO REZENDE, 118 – CENTRO - RJ

15 SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA

AV. PADRE LEONEL FRANÇA, 248 – 1° ANDAR
- GÁVEA, RIO DE JANEIRO - RJ

16 SEDE – FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

AV. PADRE LEONEL FRANÇA, 248 – 1° ANDAR
- GÁVEA, RIO DE JANEIRO - RJ

17 UPA BANGU R. Figueiredo Camargo, S/N - Bangu, Rio de Janeiro -
RJ, 21870-210

18 UPA CAMPO GRANDE I Estr. do Mendanha, S/N - Campo Grande, Rio de
Janeiro - RJ, 23087-286

19 UPA CAMPO GRANDE II Av. Cesário Melo (regimento Policia Montada-São
Jorge) - CEP: 23055-002 - Campo Grande - RJ

20 UPA ENGENHO NOVO Rua Sousa Barros, 70 - Engenho Novo, Rio de Janeiro
- RJ, 20961-150

21 UPA ILHA DO GOVERNADOR Parque Poeta Manuel Bandeira, S/N - Cocotá, Rio de
Janeiro - RJ, 21910-296

22 UPA IRAJA Av. Monsenhor Felix, 380 - Irajá, Rio de Janeiro - RJ,
21910-296

23 UPA ITABORAÍ Rodovia BR-493, Km 01 - Centro (Manilha), Itaboraí -
RJ, 24855-256

24 UPA MARÉ Av Brasil, 4880 - Complexo da Maré, Vila do João,
Manguinhos, Rio de Janeiro

25 UPA MARECHAL HERMES R. Xavier Curado, s/n - Mal. Hermes, Rio de Janeiro -
RJ, 26610-330

26 UPA MESQUITA Av. Presidente Costa e Silva, S/N - Edson Passos,
Mesquita

27 UPA NOVA IGUAÇU I Avenida AbÍlio Augusto Tavora, 1600 - Cabuçu, Nova
Iguaçu

28 UPA NOVA IGUAÇU II Estrada de Adrianópolis, S/N - Botafogo, Três
Corações, Nova Iguaçu

29 UPA REALENGO R. Mal. Joaquim Inácio, s/n - Realengo, Rio de Janeiro
- RJ, 21735-320

30 UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE Estr. Mal. Alencastro, s/n - Ricardo de Albuquerque,
Rio de Janeiro - RJ, 21625-130
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31 UPA SANTA CRUZ Av. Cesário de Melo, 13655 - Santa Cruz, Rio de
Janeiro - RJ, 23590-060

 
5.1.12.1 Durante a execução do contrato poderão ser inclusos outros postos, além dos previstos, para a
prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência.
5.1.12.2 A referida alteração será efetivada mediante celebração de termo aditivo próprio à luz do art. 65 da
Lei n° 8666/1993.
5.1.13 A contratada, buscando efetivar as ações sustentáveis na Administração Pública, deverá orientar seus
funcionários para o correto uso e descarte dos materiais que possuem natureza sustentável como utilização
racional do papel, uso racional e econômico da água e energia elétrica na instituição contratante, bem como
facilitar, sempre que possível, a realização da coleta seletiva dos resíduos produzidos.
5.14 Deverá apresentar junto aos documentos de habilitação, declaração de que possui ou que reunirá
condições de apresentar os documentos abaixo, quando da assinatura do contrato:
5.1.14.1 Declaração de que instalará escritório na cidade do Rio de Janeiro a ser comprovado no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato. Caso a licitante já disponha de matriz,
filial ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório, dispondo de
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos
os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão, gerenciamento e demissão dos funcionários.
5.1.14.2 Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação
do serviço.
5.1.15 Metodologia de Trabalho: Apresentamos a remuneração no modelo salário/mês considerando a
inviabilidade da adoção do critério de aferição dos resultados.
5.1.15.1 Os salários de todos os empregados devem ser firmados em carteira de trabalho e não poderão ser
inferiores aos apresentados na proposta vencedora.
5.1.15.2 A contratada deverá efetuar a contratação dos profissionais de forma regular, obedecendo à
legislação trabalhista e previdenciária vigente, bem como os acordos, convenções ou dissídios coletivos da
categoria.
 
6. DA VISTORIA
6.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá facultativamente, realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda à sexta-feira, das 10:00 às 14:00 horas, mediante agendamento prévio a ser realizado através
do telefone nº (21) 2334-5010 – ramal: 1401.
6.1.1 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia
útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
6.1.2 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitação para a realização da vistoria.
6.1.3 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que tem pleno conhecimento
das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato
e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou
financeiras com a contratante.
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
7.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;
7.3 Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Contratante.
7.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado devendo ressarcir imediatamente a Fundação Saúde em sua integralidade, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
7.5.1 Para os postos de Motoristas de ambulância (condutor socorrista), deverá ser procedido curso de
Suporte Básico de vida.
7.6 Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando necessário;
7.7 Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de
Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
7.8 As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão
apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços:  
7.8.1 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com
indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
7.8.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e
7.8.3 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;
7.8.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;
7.8.5 Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se
vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do
contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao
empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.
7.9 Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale
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transporte.
7.10 Substituir, no prazo de até 02 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o
empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal
do Contrato;
7.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes da categoria abrangida pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  
7.11.1 Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos,
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam
aos contratos com a Administração Pública, 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.
7.11.2 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito
na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em
que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
Contratante.
7.11.3 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.  
7.11.3.1 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.
7.12 Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno
imediatamente subsequente;
7.13 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à
execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
7.14 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Fundação Saúde e das
Unidades Hospitalares relacionadas;
7.15 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
7.16 Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus
interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando,
entre outras, as seguintes medidas:  
7.16.1 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias
foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da
admissão do empregado;
7.16.2 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;
7.16.3 Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
7.17 Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Fundação Saúde, para representá-la na
execução do contrato;  
7.17.1 Nos locais de execução do objeto que contem com menos de 10 (dez) profissionais, a
CONTRATADA poderá contar com preposto itinerante;
7.17.2 O preposto itinerante deverá realizar visita diária em todas as unidades que se enquadrem no subitem
acima mencionado.
7.18 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
7.19. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações
previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais
benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;  
7.19.1 A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
7.19.2 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior,
sem a regularização da falta, a Fundação Saúde poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
7.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.21 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.22 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
7.23 Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C
do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
7.24 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da
contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.  
7.24.1 Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à
Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato
de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da
ocorrência da situação de vedação.
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7.25 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 § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.26 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.
7.27 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do serviço.
7.28 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
7.29 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
7.30 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no
prazo determinado.
7.31 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições
de segurança, higiene e disciplina.
7.32 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no
método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.
7.33 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;
7.34 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
7.35 Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuará a execução dos serviços.
7.36 Os postos eventualmente descobertos, seja por dias ou por horas, deverão ser descontados no
faturamento mensal obedecendo ao cálculo abaixo:
 

CP x   HT   = VF
HP

Onde:
CP = Custo Mensal do Posto
HT = Horas Trabalhadas
HP = Horas Previstas
VF = Valor a Faturar
 
7.37. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade da mão de obra utilizada na execução dos
serviços, apresentando à Contratante, relatórios mensais de frequência, devendo as faltas e os atrasos ser
descontados no valor da fatura correspondente.
7.38 O controle da pontualidade também deve ser exercido pela Contratada para evitar horas extraordinárias
à jornada de trabalho dos profissionais disponibilizados.
7.39 Observar os horários de trabalho estabelecidos pela Contratante, em conformidade com as leis
trabalhistas.
7.40 Prever o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros casos
análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
7.41 Selecionar os empregados que serão alocados para prestação do serviço, tendo funções profissionais
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.
7.42 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução deste contrato, não transferindo à Fundação Saúde, em caso de inadimplência da Contratada, com
referência a esses encargos, a responsabilidade por seu pagamento, nem podendo onerar o objeto do
contrato.
7.43 Promover o pagamento mensal dos salários dos prestadores de serviço impreterivelmente até o 5º
(quinto) dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado, conforme disposto no art. 459, § 1º da CLT.
7.44 Fornecer a todos prestadores de serviço, indistintamente, vale-transporte para locomoção dos mesmos,
entre a residência e o trabalho, no percurso de ida e volta, de acordo com a lei, impreterivelmente até o último
dia útil de cada mês anterior ao mês que será trabalhado.
7.45 Fornecer, até o último dia útil de cada mês, a seus empregados, o vale refeição (por meio de cartão
magnético) no valor correspondente na CCT da categoria, de ampla aceitação nos estabelecimentos de
fornecimento de alimentação, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Não será permitido pagamento em
dinheiro.
7.46 Garantir a continuidade dos serviços em casos de greve.
7.47 Acrescentar ao valor da hora de prestação de serviços de seus empregados, quando devido, o adicional
noturno conforme disposições legais vigentes.
7.48 Efetuar os pagamentos relativos às férias dos prestadores de serviço no prazo de até 02 (dois) dias úteis
antes da data prevista para início das mesmas.
7.49 Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados, alocados na prestação
do serviço, ao pagamento das faturas emitidas contra a Contratante.
7.50 Submeter todos os empregados, disponibilizados para prestação do serviço, aos exames médicos
específicos ocupacionais de admissão antes da disponibilização deles à execução do Contrato, de acordo com
a legislação em vigor, os quais deverão ser comprovados sob a forma de atestados de saúde, sem qualquer
ônus adicional ao Contratante.
7.51 Certificar que os demais exames ocupacionais (periódico, demissional e outros) sejam realizados na
forma da legislação vigente, também sem os quais deverão ser comprovados sob a forma de atestados de
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saúde, sem qualquer ônus adicional ao Contratante.
7.52 Cumprir toda a legislação relativa à segurança e medicina do trabalho, conforme diretrizes do Ministério
do Trabalho e Emprego.
7.53 Constituir no prazo máximo de até 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura do contrato,
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, conforme disposto na NR-5. Se houve dispensa de sua
constituição na forma da legislação em vigor, a Contratada designará um responsável pelo cumprimento dos
objetivos da NR-5;
7.54 Entregar no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato, cópia do
documento referente ao programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), conforme determina a
NR7.
7.55 O PCMSO da empresa Contratada deverá ser planejado e implantado, obrigatoriamente, com base nos
riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas outras Normas
Regulamentadoras.
7.56 Certificar que a renovação do PCMSO seja realizada dentro da periodicidade determinada na legislação
vigente. 
7.57 Entregar no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato, cópia do
documento referente ao programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) através da “antecipação,
reconhecimento, avaliação e consequente controle das ocorrências de riscos ambientais existentes ou que
venham a existir” conforme a NR9.
7.58 Certificar que a renovação do PPRA seja realizada dentro da periodicidade determinada na legislação
vigente. 
7.59 Providenciar a emissão dos laudos de Insalubridade, elaborados por médico do trabalho e/ou engenheiro
do trabalho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato.
7.60 Manter os profissionais identificados, mediante uso permanente de crachá, nos modelos definidos pela
Contratante, com foto e nome visível, disciplinados nos locais de serviço e devendo ainda, apresentarem-se
sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal.
7.61 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7.62 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado
vinculado à execução contratual, a Contratada deverá entregar no prazo de 30 (trinta) dias a seguinte
documentação pertinente a cada trabalhador:
7.62.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
7.62.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
7.62.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado
dispensado;
7.62.4 Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando
em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
8.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.4 Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada
necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado
e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
8.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste
Termo de Referência;
8.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber.
8.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
8.7.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
8.7.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
8.7.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a
qual o trabalhador foi contratado; e
8.7.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
8.8 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e
para com o FGTS, especialmente:
8.8.1 A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-
transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
8.8.2 O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente
participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;
8.8.3 O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da
extinção do contrato.
8.9 Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços
no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato.
8.10 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;
8.11 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
8.12 Arquivar, entre outros documentos, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
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8.13 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
8.14 Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela Contratada, quanto à prestação de serviços, desde que
tenham sido cumpridas todas as exigências legais contratuais, incluindo a comprovação:  
8.14.1 Do cumprimento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e das obrigações contidas em
convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo;
8.14.2 Do cumprimento de toda legislação relativa à segurança e medicina do trabalho, conforme diretrizes do
Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive quanto ao fornecimento de EPI´s.
8.15 Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela Contratada os custos e/ou encargos que não forem
utilizados na execução dos serviços.
 
9. DOS PRAZOS:
9.1 Deverão ser observados os seguintes prazos:
9.1.1 Para permitir a mobilização da Contratada, o início dos serviços deverá ser em até 07 (sete) dias
corridos contados da vigência do Contrato.
9.1.2 Efetuar a reposição imediata da mão de obra quando da eventual ausência, sem ônus para a Contratante,
num prazo máximo de até 02 (duas) horas.
9.1.3 Retirar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação, qualquer empregado
considerado com conduta inadequada pela Contratante.
9.1.4 Observar o prazo previsto na legislação vigente para o pagamento mensal dos salários dos profissionais
disponibilizados.
9.1.5 O prazo de vigência do contrato, assim como o da execução dos serviços, será de 12 (doze) meses,
contados da data de publicação em DOERJ, podendo ser prorrogado por período igual e sucessivo, até o
limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que presentes a obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Fundação Saúde, atestadas expressamente pelo setor competente, na forma do Inciso II, art. 57 da Lei
nº 8666/93.
 
10. UNIFORMES
10.1 Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a
atividade a ser desempenhada, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos
itens seguintes.
10.2 Os uniformes deverão ser aprovados previamente pela fiscalização da Contratante e conter as
características básica:  
 

FUNÇÕES PEÇA QUANT.

Copeiro

Saia social ou calça em oxford na cor preta;
Camisa social manga curta ou comprida em algodão com logomarca da

empresa
Toca

Meia (par)
Sapato social (par)

Cinto

3
3
3
3
1
1

Porteiro e líder de
portaria

Calça em oxford na cor preta;
Camisa social manga curta ou comprida em algodão com logomarca da

empresa
Paletó

Meia (par)
Sapato social (par)

Cinto

3
3
3
3
1
1

Recepcionista

Saia social ou calça em oxford na cor preta;
Camisa social manga curta ou comprida em algodão com logomarca da

empresa
Paletó

Meia (par)
Sapato social (par)

Cinto

3
3
3
3
1
1

Ascensorista, Motorista,
Motorista tipo utilitário

 

Calça em oxford na cor preta;
Camisa social manga curta ou comprida em algodão com logomarca da

empresa
Meia (par)

Sapato social (par)
Cinto

3
3
3
1
1

Telefonista Camisa polo, cor a critério, com emblema da empresa. 3
Material Crahá com cordão para todas as categorias profissionais 1

Observações:

Vestimenta de estilo social, com medidas apropriadas ao corpo, não sendo permitidos modelos sintéticos,
apertados e desconfortáveis;
Atentar às medidas biométricas do(a) trabalhador(a), com vistas ao uso confortável e estético, inclusive
respeitando as necessidades das gestantes (neste caso, fornecer conjuntos de uniformes de tamanhos
adequados a cada fase da gestação, todos de uma vez ainda do primeiro trimestre);
As cores devem ser discretas, com o padrão a critério da empresa, observadas os critérios expostos neste
quadro;
As roupas devem ser utilizadas sempre limpas, passadas e sem manchas.

 
10.3 As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade;
10.4 A Contratada deverá disponibilizar 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução
do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a
qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da Contratante,
sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;
10.5 Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo (relação nominal), impreterivelmente assinado e
datado por cada profissional, cuja cópia, acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao(s)
fiscal(ais) do Contrato.
10.6 Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor modelo,
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desde que previamente aceitas pelo Fiscal.
10.7 A Contratada poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos.
10.8 Os crachás deverão ser entregues, anualmente, na quantidade de 01 (um) a estarem identificados com o
logotipo da empresa prestadora de serviços o nome completo do portador, CPF, data de nomeação n° da
matrícula da empresa e foto.
 
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
 
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Fundação Saúde à continuidade do contrato.
 
13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle
da execução dos serviços e do contrato.
13.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
13.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração
dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº
8.666, de 1993.
13.8 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde
que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
13.9 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo I, ou outro instrumento
substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:  
13.9.1 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
13.9.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
13.9.3 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.
13.10 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.
13.11 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto
ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
13.12 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
13.13 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
13.14 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.
13.15 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
13.15.1 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.16 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.
13.17 O fiscal técnico deverá apresentar ao gestor do contrato a avaliação da execução do objeto ou, se for o
caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
13.18 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de

Edital de Licitação 17 (28023227)         SEI SEI-080007/007732/2021 / pg. 21



desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
13.19 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.
13.20 A fiscalização de que trata este Termo de Referência não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos
abaixo.
14.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 
14.3 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal, após a entrega da documentação acima, da seguinte
forma:
14.3.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato;
14.3.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
14.3.3 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  
14.3.3.1 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
14.3.3.2 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
14.4 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,
obedecendo as seguintes diretrizes:
14.4.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 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;
14.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base
nos relatórios e documentações apresentadas; e
14.4.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
14.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
14.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
 
15. HABILITAÇÃO
15.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os
seguintes documentos:
15.1.1 Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;
15.1.2 Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;
15.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.
15.1.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
15.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
15.1.6 A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092, deverá
mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da
administração;
15.1.7 Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com
a ata da assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade
cooperativa.
15.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
15.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
15.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);
15.2.3 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
15.2.4 Prova de regularidade fiscal perante à Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, que será realizada da seguinte forma:  
15.2.4.1 Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
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Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº
8.212, de 1991;
15.2.4.2 Fazenda Estadual: apresentação de Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito
de Negativa, perante o Fisco estadual, pertinente ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS, bem como de Certidão perante a Dívida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certidão Conjunta
em que constem ambas as informações; ou, ainda, Certidão comprobatória de que o licitante, em razão do
objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual;
15.2.4.3 Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a
Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva
com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, e de Certidão Negativa de Débitos
em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, para fins de participação em licitação, expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, Certidão comprobatória de que o licitante, em razão do
objeto social, não esteja sujeito à inscrição estadual;
15.2.4.4 Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito
de Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, ou, se for o caso, certidão
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, não esteja sujeito à inscrição municipal;
15.2.5 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
15.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com
os mesmos efeitos da CNDT.  
15.2.6.1 Na hipótese de tratar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não
obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre
vencedora na licitação.
15.2.6.2 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais e trabalhistas, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativas.
15.2.6.3 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, a
critério exclusivo da Administração Pública.
15.2.6.4 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
15.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
15.3.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto deste processo licitatório, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de
postos de trabalho a serem contratados.
15.3.1.1 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que
comprovem que o proponente gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto
contratado;
15.3.1.2 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.
15.3.1.3 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.
15.3.1.4 O proponente 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.
15.3.1.5 Declaração do proponente de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a
prestação do serviço.
15.3.1.6 Declaração de que instalará escritório na cidade do Rio de Janeiro a ser comprovado no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato. Caso a licitante já disponha de matriz,
filial ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.
15.4 Os critérios de qualificação financeira a serem atendidos pelo prestador de serviços serão:
15.4.1 Apresentação de certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do proponente;
15.4.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o proponente deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do
art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitação.
15.4.2 Apresentação de 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;
15.4.2.1 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;
15.4.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social .
15.4.3 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                         
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                          Passivo Circulante
15.4.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar que possuem capital social
mínimo ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato.
15.4.5 As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por
meio de:  
15.4.5.1 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, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis
na forma da lei;
 
16. GARANTIA DA EXECUÇÃO
16.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
16.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia,
podendo optar por seguro-garantia ou fiança bancária.  
16.2.1 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).
16.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 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.
16.2.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90
dias após o término da vigência contratual.
16.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
16.3.2 Prejuízos diretos causados à Fundação Saúde decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
16.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Fundação Saúde à contratada; e 
16.3.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas
pela contratada, quando couber.
16.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislação que rege a matéria.
16.5 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.
16.6 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.
16.7 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 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.
16.8 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
16.9 Será considerada extinta a garantia:  
16.9.1 Com a devolução da apólice ou carta fiança, acompanhada de declaração da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
16.9.2 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.
16.10 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
16.11 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste TR.
16.12 A garantia da contratação 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. 8º,
VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.  
16.12.1 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de
trabalho.
16.13 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a 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.
 
17. DO PAGAMENTO
17.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
17.1.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este
Termo de Referência;
17.1.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal
17.2 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
17.2.1 O prazo de validade;
17.2.2 A data da emissão;
17.2.3 Os dados do contrato e do órgão contratante;
17.2.4 O período de prestação dos serviços;
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17.2.5 O valor a pagar; e
17.2.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
17.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;
17.4 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.4.1 Não produziu os resultados acordados;
17.4.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
17.4.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
17.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
17.6 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu
quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente.
17.7. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderá, no primeiro
ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha de preços.
17.8 A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a título de vale-
transporte em relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por não receber o
benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de
17 de novembro de 1987.
17.9 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível
ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira e juros moratórios de 0,5% ao mês,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante
desconto de 0,5% ao mês pro rata die.
 
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

 
17.10 O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009,
com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no
Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º, da
Resolução SEFAZ nº 971/2016.
 
18. DA REPACTUAÇÃO
18.1 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 no Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para
análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.
18.2 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.
18.3 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:  
18.3.1 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;
18.3.2 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de
obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.
18.4 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.
18.5 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.
18.6 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
18.7 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:  
18.7.1 Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de
mão de obra;
18.7.2 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;
18.8 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
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direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de
preclusão.
18.9 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. 
18.10 Quando a repactuação se referir 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.
18.11 Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos
preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante
a aplicação do índice de reajustamento IPCA.
18.12 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
18.13 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
18.14 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.
18.15 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.  
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
19.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
19.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
19.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; ou
19.1.5 Cometer fraude fiscal.
19.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
19.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;
19.2.2 Multa de:  
19.2.2.1 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;
19.2.2.2 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;
19.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
19.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e
19.2.2.5 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;
19.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
19.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.2.4 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.  
19.2.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência
19.2.4.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
19.3 As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
 
Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

 

Tabela 2

INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU
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1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências
letais, por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais
por dia e por unidade de atendimento; 04

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

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário
e por dia; 01

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia; 01

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA 01

 
19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
19.5.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
19.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
19.5.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
19.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993.
19.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Estado do Rio de Janeiro, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa Estadual e cobrados judicialmente.
19.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
Fundação Saúde poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.9 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.
19.10 As penalidades impostas aos Proponentes serão registradas pelo ÓRGÃO CONTRATANTE no
Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA e no SICAF.
19.11 Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo administrativo para
aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto
Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 13.979/20.
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 A critério da Fundação Saúde poderão ser utilizados os pagamentos devidos à Contratada para cobrir
possíveis despesas com o pagamento de custos do contrato, multas, indenizações ou outras responsabilidades
da Contratada.
20.2 No que se refere aos encargos sociais e trabalhistas, poderão, durante a vigência do contrato, ser
descontados tais valores do valor faturado e indicado na nota fiscal para depósito em conta vinculada aberta
pela Administração, destinada exclusivamente ao pagamento de 13º Salário, Férias, 1/3 de Férias e outros
provisionamentos de cálculos rescisórios.
 
21. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA
21.1 Descrição dos postos (ANEXO A)
21.2 Dimensionamento dos postos por Unidade (ANEXO B)
21.3 Planilha de custos e formação de preços (ANEXO C);
21.4 Orientações sobre a formação dos custos (ANEXO D);
21.5 Declaração quanto ao pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço
(Anexo E);
21.6 Termo de Vistoria – FACULTATIVO (ANEXO F)
21.7 Avaliação da qualidade de serviços (ANEXO G)
 

Thiago dos Santos Nogueira
Gerente de Provisão e Administração de Pessoas

ID. 4420020-0
 
 

ANEXO A
DESCRIÇÃO DOS POSTOS

 
A contratada deverá disponibilizar profissionais com os perfis listados abaixo: 
 
1. Motorista de carro de passeio – CBO – 7823-05
1.1 Escolaridade: Nível fundamental completo;
1.2 Principais Atribuições: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, pacientes e material
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biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e
dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. No
desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executam outras tarefas de mesma natureza e nível
de dificuldade compatível com o cargo.
2 Motorista de Veículo - Tipo Utiliário – CBO – 7823-10
2.1 Escolaridade: Nível fundamental completo;
2.2 Principais Atribuições: Dirigem e manobram van e veículos de carga, transportando pacientes, material
biológico humano e cargas. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e
dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. No
desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executam outras tarefas de mesma natureza e nível
de dificuldade compatível com o cargo.
3. Motorista de Ônibus – CBO – 7824-10
3.1 Escolaridade: Nível fundamental completo;
3.2 Principais Atribuições: Conduzem e vistoriam ônibus e trólebus de transporte coletivo de passageiros
urbanos,metropolitanos e ônibus rodoviários de longas distâncias; verificam itinerário de via gens; controlam o
embarque e desembarque de passageiros e os orientam quanto atarifas, itinerários, pontos de embarque e
desembarque e procedimentos no interior doveículo. executam procedimentos para garantir segurança e o
conforto dos passageiros.habilitam-se periodicamente para conduzir ônibus.
4. Ascensorista – CBO – 5141-05
4.1 Escolaridade: Nível fundamental completo;
4.2 Principais Atribuições: Operadores de elevadores, zelando pela segurança das pessoas, pacientes,
materiais e do patrimônio. Executam outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade compatível com o
cargo.
5. Recepcionista – CBO – 4221-05
5.1 Escolaridade: Ensino médio completo
5.2 Principais Atribuições: Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes e visitantes; prestam
atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, consultórios, hospitais e outros
estabelecimentos; marcam consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem
ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços; observam normas internas de segurança, conferindo
documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; organizam
informações e planejam o trabalho do cotidiano. Executam outras tarefas de mesma natureza e nível de
dificuldade compatível com o cargo.
6. Telefonista – CBO – 4222-05
6.1 Escolaridade: Ensino médio completo
6.2 Principais Atribuições: Operam equipamentos, atendem, transferem, cadastram e completam chamadas
telefônicas locais, nacionais e internacionais. Auxiliam o cliente e ou pacientes, fornecendo informações e
prestando serviços gerais. Executam outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade compatível com o
cargo.
7 Copeiro – CBO – 5134-25
7.1 Escolaridade: Nível fundamental completo;
7.2 Principais Atribuições: Atendem os clientes, funcionários e pacientes, servem alimentos e bebidas em
restaurantes, cafeterias, hospitais, eventos, etc. Manipulam alimentos e preparam sucos e cafés. Executam
outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade compatível com o cargo.
8 Porteiro – CBO – 5174-15
8.1 Escolaridade: Nível fundamental completo;
8.2 Principais Atribuições: Recepcionam e orientam visitantes e pacientes. Zelam pela guarda do patrimônio
observando o comportamento e movimentação de pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e
outras anormalidades. Controlam o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhando-os aos locais
desejados. Recebem mercadorias, volumes diversos e correspondências. Fazem manutenções simples nos
locais de trabalho. Executam outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade compatível com o cargo.
9. Líder de Portaria – CBO – 5101-20
9.1 Escolaridade: Nível fundamental completo;
9.2 Principais Atribuições: Planejam rotinas de trabalho; treinam funcionários e coordenam equipes de
trabalho. Atendem clientes e pacientes; avaliam o desempenho de funcionários, a execução de serviços e
relatórios de operação e de avaliação. Verificam manutenção de instalações, equipamentos e utensílios.
Executam outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade compatível com o cargo.
10 Supervisor de Frota - CBO - 1416-05
10.1 Escolaridade: Nível médio completo;
10.2 Principais Atribuições: Supervisionar e coordenar as equipes de operação de frota, quanto às solicitações
de auxílio provenientes da população e informações prestadas, quanto ao controle operacional da frota de
veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar móvel; realizar a gestão da equipe em seu turno de trabalho;
demais atribuições relacionadas a gestão do serviço e dos empregados Responsáveis por coletar e analisar
diferentes tipos de informações; elaborar planilhas e gráficos para organização das informações; verificar
produtividade ou ineficiência em alguma área; observar padrões e criar comparações estatísticas.
10.3 Exigência: Tempo mínimo de 1 (ano) ano de experiência na respectiva função, devidamente
comprovado. 
11 Supervior de Oficina - CBO - 9102-10
11.1 Escolaridade: Nível médio completo;
11.2 Principais Atribuiçoes: Supervisionar a manutenção preventiva e corretiva da frota, controlar os serviços
de consertos e manutenção dos veículos. Controlar os pedidos de materiais, peças e equipamentos, acessórios
e ferramentas. Providenciar as fichas de serviços executados; realizar a gestão da equipe em seu turno de
trabalho; demais atribuições relacionadas a gestão do serviço e dos empregados; elaborar planilhas e gráficos
para organização das informações; verificar produtividade ou ineficiência em alguma área; observar padrões e
criar comparações estatísticas.
11.3 Exigência: Tempo mínimo de 1 (ano) ano de experiência na respectiva função, devidamente
comprovado. 
12 Motorista de Ambulância - CBO – 7823-20
12.1 Escolaridade: Nível fundamental completo;
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12.2 Principais Atribuiçoes: Dirigem e manobram ambulância, transportando pacientes e material biológico
humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos
especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. No desempenho das
atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e proteção ao meio ambiente. Executam outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade
compatível com o cargo; atuar como parte da equipe no atendimento a vítima, sob orientação e fiscalização da
equipe de enfermagem;
12.3 Exigência: Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D; Tempo mínimo de 1 (ano) ano
de experiência na respectiva categoria; Possuir o Certificado do Curso de Condutores de Veículos de
Emergência pelo DETRAN, realizar curso de primeiros socorros, direção defensiva e relações
humanas; Atestado médico de aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes às atividades a
serem desempenhadas. Vide art. 150 da Lei nº 9.503/97 – Código Brasileiro de Trânsito.
13 Condutor de Moto - CBO - 5191
13.1 Escolaridade: Nível fundamental completo;
13.2 Principais Atribuiçoes: Possuir disposição para cumprir ações orientadas; possuir capacidade física e
mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe;
ter disponibilidade para a capacitação, bem como para a re-certificação periódica; ter conhecimentos básicos
sobre o Sistema Único de Saúde; e cumprir o contido no POP (Procedimento Operacional Padrão); Trabalhar
no SAMU como motorista de moto, transportando servidores, medicamentos e pequenos volumes; guiar a
moto com segurança respeitando as normas de Legislação Básica de Trânsito e normas específicas para
trânsito de motocicletas, assim como de direção defensiva; comparecer, atuando ética e dignamente ao seu
local de trabalho conforme escala de serviço pré-determinada; utilizar-se com zelo e cuidado das
acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na
preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau
uso; acatar e respeitar as rotinas estabelecidas.
13.3 Exigência: Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A; Tempo mínimo de 1 (ano) ano
de experiência na respectiva categoria; Possuir o Certificado do Curso de Condutores de Veículos de
Emergência pelo DETRAN, realizar curso de primeiros socorros, direção defensiva e relações humanas.
Atestado médico de aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes às atividades a serem
desempenhadas. Vide art. 150 da Lei nº 9.503/97 – Código Brasileiro de Trânsito.
14 Auxiliar de Farmácia - CBO - 5152-10
14.1 Escolaridade: Nível médio completo;
14.2 Principais Atribuiçoes: Compreende o conjunto de atividades destinadas a separar medicamentos e
produtos afins, de acordo com a prescrição ou receita médica, sob orientação do profissional farmacêutico,
como receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos; entregar medicamentos
diariamente e produtos afins nas unidades de interação; controlar estoques, separar requisições e receitas;
providenciar, através de microcomputadores, a atualização de entradas e saída de medicamentos; fazer a
transcrição em sistema informatizado da prescrição médica; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o
Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde.
15 Almoxarife - CBO - 4141-05
15.1 Escolaridade: Nível médio completo;
15.2 Principais Atribuiçoes: Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados,
armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os
estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a
movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam
ou desempacotam os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os
despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística.
 
Rio de Janeiro, 18 outubro de 2021.
 
 

ANEXO B
DIMENSIONAMENTO DOS POSTOS POR UNIDADE

LOTE 1

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE SEDE SAMU CET/PET

TOTAL
DE

 POSTOS
AUXILIAR DE

FARMÁCIA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$
1.853,65  10  10

ALMOXARIFE DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.853,65  4  4

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00 2  1 3

CONDUTOR DE
MOTO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$

1.335,74  4  4

MOTORISTA
PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.449,48 29 3 2 34

MOTORISTA
PASSEIO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$

1.449,48 4 10  14

MOTORISTA
PASSEIO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$

1.449,48  4  4

MOTORISTA
AMBULÂNCIA DIARISTA 5X2 Fundamental R$

2.512,59 3 4  7

MOTORISTA
AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$

2.512,59  240 29 269

MOTORISTA
UTILITÁRIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.671,16 4 3 1 8

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 4  1 5

SUPERVISOR DE
FROTA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$

3.869,12  5  5

SUPERVISOR DE
FROTA DIARISTA 5x2 Ensino médio R$

3.869,12 5 6  11

SUPERVISOR DE
OFICINA DIARISTA 5x2 Ensino médio R$

3.869,12  1  1

R$
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TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04    0

TOTAL     51 294 34 379
 

LOTE 2

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE IEDE HEAN CEDI IECAC

TOTAL
DE

 POSTOS

ASCENSORISTA DIARISTA 6X1 Fundamental R$
1.361,72 3   4 7

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 1   4 5

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2 4 10 4 20

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2 4 6 4 16

LIDER DE
PORTARIA

PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2   2 4

LIDER DE
PORTARIA

PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67    2 2

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 5   4 9

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 2 6 13  21

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65  6   6

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 4  13 3 20

TOTAL     21 20 42 27 110
 

LOTE 3

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE H.MÃE

UPA
N.IGUA

I

UPA
N.IGUA

II

UPA
MESQUITA

TOTAL
DE

 POSTOS

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00 1    1

COPEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.301,00 4    4

COPEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.301,00 2    2

MOTORISTA
PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.449,48    1 1

MOTORISTA
AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$

2.512,59 2    2

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 1   1 2

PORTEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 8 6 6 6 26

PORTEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 6 4 4 6 20

LIDER DE
PORTARIA PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 1    1

LIDER DE
PORTARIA PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 1    1

TOTAL     26 10 10 14 60
 

LOTE 4

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE HEMORIO LACEN CPRJ

TOTAL
DE

 POSTOS

ASCENSORISTA DIARISTA 6X1 Fundamental R$
1.361,72 4   4

MOTORISTA
PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.449,48 3 2  5

MOTORISTA DE
ÔNIBUS DIARISTA 5X2 Fundamental R$

2.562,23 2   2

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 10  2 12

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4   4

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 4  2 6

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 12 2 2 16

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 4  2 6

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 6   6

TOTAL     49 4 8 61
 

LOTE 5

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE

UPA
ILHA

UPA
IRAJA

UPA
REALENGO

UPA
BANGU

TOTAL
DE

 POSTOS

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 6 6 6 6 24

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 4 4 4 16

TOTAL     10 10 10 10 40
 

LOTE 6
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CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE HEER

UPA
C.GRANDE

I

UPA
C.GRANDE

II

UPA
SANTA
CRUZ

TOTAL
DE

 POSTOS

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00 2    2

MOTORISTA
PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.449,48 1    1

MOTORISTA
AMBULÂNCIA DIARISTA 5X2 Fundamental R$

2.512,59 4    4

MOTORISTA
UTILITÁRIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.671,16 1    1

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 4    4

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 6 6 6 22

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67  4 4 4 12

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 6    6

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 2    2

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 2    2

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 3    3

TOTAL     29 10 10 10 59
 

LOTE 7

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE IEDS HESM

UPA
ENG.

NOVO

TOTAL
DE

 POSTOS

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00  1  1

MOTORISTA
PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.449,48  1  1

MOTORISTA
AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$

2.512,59 2 2  4

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67  1  1

PORTEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67  2 6 8

PORTEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67  2 4 6

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 1   1

RECEPCIONISTA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$
1.381,65  2  2

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04  2  2

TOTAL     3 13 10 26
 

LOTE 8

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE IETAP UPA

MARÉ
UPA

ITABORAÍ

TOTAL
DE

 POSTOS

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 6 6 16

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 4 4 12

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 4   4

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 4   4

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 4   4

TOTAL     20 10 10 40
 

LOTE 9

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE HECC UPA

MARECHAL
UPA

RICARDO

TOTAL
DE

 POSTOS

ASCENSORISTA DIARISTA 6X1 Fundamental R$
1.361,72 9   9

MOTORISTA
PASSEIO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$

1.449,48 4   4

MOTORISTA
PASSEIO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$

1.449,48 4   4

MOTORISTA
AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$

2.512,59 8   8

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 1   1

PORTEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 8 6 6 20

PORTEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 2 4 4 10

LIDER DE
PORTARIA PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2   2

LIDER DE
PORTARIA PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2   2

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 4   4

R$
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RECEPCIONISTA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$
1.381,65 12   12

RECEPCIONISTA PLANT. NOITE 12X36 Ensino médio R$
1.381,65 8   8

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 8   8

TOTAL     72 10 10 92

 
Rio de Janeiro, 18 outubro de 2021
 
 

ANEXO C
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 
Nota (1): Essa planilha é meramente um modelo. Caberá ao concorrente preencher adequadamente de acordo
com a legislação vigente, devendo a mesma ser adaptada às características do serviço contratado, no que
couber.
Nota  (2): Para  cada  categoria/Unidade prevista no Termo de Referência/Projeto  Báscio, a empresa deverá
apresentar a correspondente planilha de custos  e formação de preço.
Nota  (3):  Estas tabelas poderão ser adaptadas às características do  serviço contratado, inclusive adaptar
rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde  que devidamente justificado.
 

Pregão nº ___/___
 

Processo n°: ______________
 

Objeto:   
DADOS DA EMPRESA

Nome:
CNP:                                 Insc.    Estadual: Endereço:

Telefone: E-mail:
Banco / Agência:                                            ContaCorrente:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome:

RG / Org. Expedidor:
Validade da  Proposta de  Preços Prazo de Vigência do Contrato: 12 meses

 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS RESUMIDO

(Elaborar uma planilha para cada lote participante)

CARGO POSTO QTDE.
(A)

VALOR
UNITÁRIO PROPOSTO

(B)

VALOR MENSAL
TOTAL

(C) = (A x B)

VALOR
ANUAL TOTAL

(D) = (12 x C)
...   R$ R$ - R$ -
   R$ R$ - R$ -
   R$ R$ - R$ -
   R$ R$ - R$ -

TOTAL GLOBAL   R$ R$ - R$ -
 

 
PLANILHA  DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS  DETALHADO

 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
1 Tipo de Serviço:  
2 Salário Normativo da Categoria  
3 Categoria Profissional  
4 Data-base da Categoria  

 
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

   Valor
A Salário Base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   
D Adicional noturno   
E Hora noturna adicional   
F Adicional de Hora Extra   
G Intervalo Intrajornada   
H Outros (especificar)   
 TOTAL DA REMUNERAÇÃO  R$ 0,00

 
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

   Valor
A Transporte   
B Auxílio alimentação   
C Assistência médica e familiar   
D Auxílio creche   
E Seguro de vida, invalidez e funeral   
F Outros (especificar)   
 TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS  R$ 0,00

 
MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

   Valor
 Custos Fixos   
A Uniformes   
B Equipamentos de Proteção Individual - EPI   
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C Registrador de Ponto Eletrônico - REP   
D Outros   
 TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  R$ 0,00

 
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor
A INSS % R$ 0,00
B SESI ou SESC % R$ 0,00
C SENAI ou SENAC % R$ 0,00
D INCRA % R$ 0,00
E Salário Educação % R$ 0,00
F FGTS % R$ 0,00
G Seguro acidente do trabalho % R$ 0,00
H SEBRAE % R$ 0,00
 TOTAL % R$ 0,00

 
4.2 13º Salário % Valor
A 13 º Salário  R$ 0,00
 Subtotal  R$ 0,00
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário  R$ 0,00
 TOTAL  R$ 0,00

 
4.2 Afastamento  Maternidade % Valor
A Afastamento Maternidade  R$ 0,00
B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade  R$ 0,00
 TOTAL  R$ 0,00

 
4.3 Provisão para Rescisão % Valor
A Aviso prévio indenizado  R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado  R$ 0,00
C Multa do FGTS e Contribuições Sociais sobre o aviso prévio indenizado  R$ 0,00
D Aviso prévio trabalhado  R$ 0,00
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado  R$ 0,00
F Multa do FGTS e Contribuições Sociais sobre o aviso prévio trabalhado  R$ 0,00
 TOTAL  R$ 0,00

 
4.4 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor
A Férias e terço constitucional de férias  R$ 0,00
B Ausência por doença  R$ 0,00
C Licença paternidade  R$ 0,00
D Ausências legais  R$ 0,00
E Ausência por Acidente de trabalho  R$ 0,00
F Outros (especificar)  R$ 0,00
 Subtotal  R$ 0,00
G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente R$ 0,00
 TOTAL  R$ 0,00

 
QUADRO RESUMO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  
4.1 Encargos previdenciários e FGTS e outras contribuições R$ 0,00
4.2 13º Salário R$ 0,00
4.2 Afastamento Maternidade R$ 0,00
4.3 Custo de Rescisão R$ 0,00
4.4 Custo de Reposição do Profissional Ausente R$ 0,00
4.6 Outros (Especificar)  
 TOTAL R$ 0,00

 
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS,  TRIBUTOS E LUCRO

  % Valor
A Preposto  R$ 0,00
B Custos Indiretos  R$ 0,00
C Lucro  R$ 0,00
D Tributos   
 D.1 Tributos federais (PIS + COFINS)  R$ 0,00
 D.2 Tributos Estaduais (especificar)  R$ 0,00
 D.3 Tributos Municipais (ISS)  R$ 0,00
 D.4 Outros tributos (especificar)   
 TOTAL 0,00% R$ 0,00

 
RESUMO DOS CUSTOS

   Valor
A Módulo 1 – Composição da Remuneração  R$ 0,00
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários  R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, EPI, REP e outros) R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 0,00
 Subtotal (A + B + C + D)  R$ 0,00
E Módulo 5 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 0,00
 VALOR TOTAL (EMPREGADO)  R$ 0,00

 

Rio de Janeiro, 18 outubro de 2021
 

ANEXO D
ORIENTAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOS CUSTOS

LOTE 1

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE SEDE SAMU CET/PET

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

AUXILIAR DE
FARMÁCIA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$

1.853,65  10  10  R$   4.827,44 R$
48.274,41

R$
579.292,94
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ALMOXARIFE DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.853,65  4  4  R$   5.100,20 R$

20.400,79
R$

244.809,42

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00 2  1 3  R$   3.980,37 R$

11.941,11
R$

143.293,36
CONDUTOR DE

MOTO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.335,74  4  4  R$   3.687,90 R$

14.751,58
R$

177.019,00
MOTORISTA

PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.449,48 29 3 2 34  R$   4.072,36 R$

138.460,11
R$

1.661.521,29
MOTORISTA

PASSEIO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.449,48 4 10  14  R$   3.799,60 R$

53.194,41
R$

638.332,97
MOTORISTA

PASSEIO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.449,48  4  4  R$   4.454,02 R$

17.816,09
R$

213.793,07
MOTORISTA

AMBULÂNCIA DIARISTA 5X2 Fundamental R$
2.512,59 3 4  7  R$   6.550,05 R$

45.850,33
R$

550.203,92
MOTORISTA

AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$
2.512,59  240 29 269  R$   7.112,74 R$

1.913.328,12
R$

22.959.937,44
MOTORISTA
UTILITÁRIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.671,16 4 3 1 8  R$   4.835,35 R$
38.682,77

R$
464.193,23

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 4  1 5  R$   4.198,46 R$

20.992,28
R$

251.907,37
SUPERVISOR DE

FROTA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$
3.869,12  5  5  R$   9.262,03 R$

46.310,17
R$

555.721,99
SUPERVISOR DE

FROTA DIARISTA 5x2 Ensino médio R$
3.869,12 5 6  11  R$   9.534,79 R$

104.882,67
R$

1.258.592,05
SUPERVISOR DE

OFICINA DIARISTA 5x2 Ensino médio R$
3.869,12  1  1  R$   9.534,79 R$ 9.534,79 R$

114.417,46

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04    0  R$   4.331,93 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL     51 294 34 379  R$
2.484.419,63

R$
29.813.035,51

 
LOTE 2

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE IEDE HEAN CEDI IECAC

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

ASCENSORISTA DIARISTA 6X1 Fundamental R$
1.361,72 3   4 7  R$       

4.198,27
R$

29.387,88
R$

352.654,51

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 1   4 5  R$       

4.330,40
R$

21.652,02
R$

259.824,27

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2 4 10 4 20  R$       
4.057,65

R$
81.152,99

R$
973.835,87

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2 4 6 4 16  R$       
4.770,02

R$
76.320,36

R$
915.844,31

LIDER DE
PORTARIA

PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2   2 4  R$       
4.057,65

R$
16.230,60

R$
194.767,17

LIDER DE
PORTARIA

PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67    2 2  R$       
4.770,02

R$
9.540,04

R$
114.480,54

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 5   4 9  R$       

4.198,46
R$

37.786,11
R$

453.433,27

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 2 6 13  21  R$       
3.925,70

R$
82.439,72

R$
989.276,68

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65  6   6  R$       
4.608,42

R$
27.650,50

R$
331.805,98

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 4  13 3 20  R$       

4.331,93
R$

86.638,55
R$

1.039.662,64

TOTAL     21 20 42 27 110  R$
439.410,89

R$
5.272.930,73

 
LOTE 3

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE HEMORIO LACEN CPRJ

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

ASCENSORISTA DIARISTA 6X1 Fundamental R$
1.361,72 4   4  R$   4.198,27 R$

16.793,07
R$

201.516,86
MOTORISTA

PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.449,48 3 2  5  R$   4.072,36 R$

20.361,78
R$

244.341,37
MOTORISTA DE

ÔNIBUS DIARISTA 5X2 Fundamental R$
2.562,23 2   2  R$   6.659,27 R$

13.318,54
R$

159.822,44

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 10  2 12  R$   4.057,65 R$
48.691,79

R$
584.301,52

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4   4  R$   4.770,02 R$
19.080,09

R$
228.961,08

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 4  2 6  R$   4.198,46 R$

25.190,74
R$

302.288,85

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 12 2 2 16  R$   3.925,70 R$
62.811,22

R$
753.734,61

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 4  2 6  R$   4.608,42 R$
27.650,50

R$
331.805,98

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 6   6  R$   4.331,93 R$

25.991,57
R$

311.898,79

TOTAL     49 4 8 61  R$
259.889,29

R$
3.118.671,50

 

LOTE 4

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE H.MÃE

UPA
N.IGUA

I

UPA
N.IGUA

II

UPA
MESQUITA

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00 1    1  R$       

3.980,37
R$

3.980,37
R$

47.764,45

COPEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.301,00 4    4  R$       

3.707,62
R$

14.830,46
R$

177.965,57
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COPEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.301,00 2    2  R$       

4.350,48
R$

8.700,96
R$

104.411,51
MOTORISTA

PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.449,48    1 1  R$       

4.072,36
R$

4.072,36
R$

48.868,27
MOTORISTA

AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$
2.512,59 2    2  R$       

7.112,74
R$

14.225,49
R$

170.705,85

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 1   1 2  R$       

4.330,40
R$

8.660,81
R$

103.929,71

PORTEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 8 6 6 6 26  R$       

4.057,65
R$

105.498,89
R$

1.265.986,63

PORTEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 6 4 4 6 20  R$       

4.770,02
R$

95.400,45
R$

1.144.805,39
LIDER DE

PORTARIA PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 1    1  R$       

4.057,65
R$

4.057,65
R$

48.691,79
LIDER DE

PORTARIA PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 1    1  R$       

4.770,02
R$

4.770,02
R$

57.240,27

TOTAL     26 10 10 14 60  R$
264.197,46

R$
3.170.369,46

 
LOTE 5

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE

UPA
ILHA

UPA
IRAJA

UPA
REALENGO

UPA
BANGU

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 6 6 6 6 24  R$       
4.057,65

R$
97.383,59

R$
1.168.603,05

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 4 4 4 16  R$       
4.770,02

R$
76.320,36

R$
915.844,31

TOTAL     10 10 10 10 40  R$
173.703,95

R$
2.084.447,36

 
LOTE 6

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE HEER

UPA
C.GRANDE

I

UPA
C.GRANDE

II

UPA
SANTA
CRUZ

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00 2    2  R$       

3.980,37
R$

7.960,74
R$

95.528,91
MOTORISTA

PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.449,48 1    1  R$       

4.072,36
R$

4.072,36
R$

48.868,27
MOTORISTA

AMBULÂNCIA DIARISTA 5X2 Fundamental R$
2.512,59 4    4  R$       

6.550,05
R$

26.200,19
R$

314.402,24
MOTORISTA
UTILITÁRIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.671,16 1    1  R$       
4.835,35

R$
4.835,35

R$
58.024,15

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 4    4  R$       

4.330,40
R$

17.321,62
R$

207.859,42

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 6 6 6 22  R$       
4.057,65

R$
89.268,29

R$
1.071.219,46

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67  4 4 4 12  R$       
4.770,02

R$
57.240,27

R$
686.883,23

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 6    6  R$       

4.198,46
R$

25.190,74
R$

302.288,85

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 2    2  R$       
3.925,70

R$
7.851,40

R$
94.216,83

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 2    2  R$       
4.608,42

R$
9.216,83

R$
110.601,99

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 3    3  R$       

4.331,93
R$

12.995,78
R$

155.949,40

TOTAL     29 10 10 10 59             
262.153,56

     
3.145.842,75

 
LOTE 7

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE IEDS HESM

UPA
ENG.

NOVO

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00  1  1  R$   3.980,37 R$

3.980,37
R$

47.764,45
MOTORISTA

PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.449,48  1  1  R$   4.072,36 R$

4.072,36
R$

48.868,27
MOTORISTA

AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$
2.512,59 2 2  4  R$   7.112,74 R$

28.450,98
R$

341.411,71

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67  1  1  R$   4.330,40 R$

4.330,40
R$

51.964,85

PORTEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67  2 6 8  R$   4.057,65 R$

32.461,20
R$

389.534,35

PORTEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67  2 4 6  R$   4.770,02 R$

28.620,13
R$

343.441,62

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 1   1  R$   4.198,46 R$

4.198,46
R$

50.381,47

RECEPCIONISTA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$
1.381,65  2  2  R$   3.925,70 R$

7.851,40
R$

94.216,83

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04  2  2  R$   4.331,93 R$

8.663,86
R$

103.966,26

TOTAL     3 13 10 26  R$
122.629,15

R$
1.471.549,82

 
LOTE 8

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE IETAP UPA

MARÉ
UPA

ITABORAÍ

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 6 6 16  R$   4.057,65 R$
64.922,39

R$
779.068,70

PLANT. R$ R$ R$
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PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 4 4 12  R$   4.770,02 R$
57.240,27

R$
686.883,23

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 4   4  R$   3.925,70 R$
15.702,80

R$
188.433,65

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 4   4  R$   4.608,42 R$
18.433,67

R$
221.203,99

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 4   4  R$   4.331,93 R$

17.327,71
R$

207.932,53

TOTAL     20 10 10 40  R$
173.626,84

R$
2.083.522,10

 
LOTE 9

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE HECC UPA

MARECHAL
UPA

RICARDO

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

ASCENSORISTA DIARISTA 6X1 Fundamental R$
1.361,72 9   9  R$   4.198,27 R$

37.784,41
R$

453.412,94
MOTORISTA

PASSEIO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.449,48 4   4  R$   3.799,60 R$

15.198,40
R$

182.380,85
MOTORISTA

PASSEIO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.449,48 4   4  R$   4.454,02 R$

17.816,09
R$

213.793,07
MOTORISTA

AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$
2.512,59 8   8  R$   7.112,74 R$

56.901,95
R$

682.823,42

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 1   1  R$   4.330,40 R$

4.330,40
R$

51.964,85

PORTEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 8 6 6 20  R$   4.057,65 R$

81.152,99
R$

973.835,87

PORTEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 2 4 4 10  R$   4.770,02 R$

47.700,22
R$

572.402,69
LIDER DE

PORTARIA PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 2   2  R$   4.057,65 R$

8.115,30
R$

97.383,59
LIDER DE

PORTARIA PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 2   2  R$   4.770,02 R$

9.540,04
R$

114.480,54

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 4   4  R$   4.198,46 R$

16.793,82
R$

201.525,90

RECEPCIONISTA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$
1.381,65 12   12  R$   3.925,70 R$

47.108,41
R$

565.300,96

RECEPCIONISTA PLANT. NOITE 12X36 Ensino médio R$
1.381,65 8   8  R$   4.608,42 R$

36.867,33
R$

442.407,97

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 8   8  R$   4.331,93 R$

34.655,42
R$

415.865,06

TOTAL     72 10 10 92  R$
413.964,81

R$
4.967.577,71

 
1 – Salário: Para  a  elaboração  das  Planilhas  de  Custos  e  Formação  de  Preços  dos  postos,  foi 
considerado  o  piso  salarial  estabelecido  na(s)  convenção(ões)  coletiva(s)  de  trabalho 
do(s) sindicato(s) dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços ora terceirizados, vigentes  neste 
ano  no  Estado  em  que  os  serviços  serão  prestados  e  a  observação  do  salário  mínimo  vigente.
ORIENTAÇÕES: Tendo  em  vista  as  peculiaridades  desta  contratação,  apresentam-se  os 
esclarecimentos  referentes  às  planilhas  estimativas,  os  quais  deverão  ser  observados  pelas 
empresas licitantes quando da elaboração de suas propostas de preços. 
Os salários a  serem  pagos  serão  aqueles  apresentados  na  proposta  da  licitante 
vencedora, e não poderão ser inferiores aos estimados neste Edital, nem inferiores aos da norma  coletiva  a 
que  a  licitante  estiver  obrigada,  devendo  ser  utilizado  o  salário  mais  benéfico  ao  trabalhador.
2 – CCT: A licitante deverá apresentar a Convenção Coletiva  de  Trabalho  ou  a  norma  coletiva  a  que 
esteja  obrigada e que utilizou para elaboração da proposta. 
3 – Insalubridade: Para efeito de cálculo de insalubridade deve ser considerado o disposto na CLT, contudo
o pagamento pela Contratante está condicionado à elaboração do laudo técnico e, exclusivamente, para os
postos que forem considerados insalubres.
4 – Adicional Noturno: Considerar o percentual de, no mínimo, 20% (conforme disposição da CLT) ou
percentual superior desde que estipulado em legislação específica. 
5 – Vale Transporte: Para efeito de cálculo devem ser consideradas 02 tarifas de bilhete único intermunicipal
no valor de R$ 8,55 para ida e R$ 8,55 para volta, resguardada a dedução legal de 6% do salário base. Para
a escala diarista foram considerados 22 dias úteis, já para a escala plantonista foram considerados 16 dias
úteis.
6 – Auxílio Alimentação:
a) Será estipulada a quantia de custo efetivo, com dedução no percentual correspondente a cada categoria sob
o valor concedido;
b) Os valores deverão ser acompanhados dos previstos nas CCT’s das respectivas categorias profissionais.
c) Para a escala diarista foram considerados 22 dias úteis, já para a escala plantonista devem ser considerados
16 dias.
7 - A proposta de preço deverá conter, ainda, os seguintes documentos:  
a)Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas
adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para osencargos, insumos e demais componentes da planilha de composição 
de  custos  e  formação  de  preços  do  posto  de  serviço  envolvido  na contratação;
b) GFIP ou documento apto a comprova o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) da licitante.  Comprovação
do Regime de Tributação.
 
Rio de Janeiro, 18 outubro de 2021
 
 

ANEXO E
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CONTRATUAL
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(EM PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)
Local e data
À
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro
Ref. Processo nº
 
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que conhece os detalhes do objeto
contratual (situação atual do local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços), tendo sido esclarecidas
todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e
condições estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execução, não podendo ser alegado desconhecimento das condições de execução contratual como pretexto
para eventual inexecução total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do objeto
contratual.

 
Rio de Janeiro, ___ de __________ de 20xx.

 
______________________________

ENTIDADE
 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas reconhecidas)
 

Rio de Janeiro, 23 setembro de 2021.
 

ANEXO F
TERMO DE VISTORIA 

(EM PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)
Local e data
À
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro
Ref. Processo nº xx/20xx
 
Atestamos para fins de habilitação no Processo nº ____/2022, que  ______________________, inscrita no
CNPJ sob o nº ___________, sediada na _______________________________, neste ato representada
pelo seu representante legal, o Sr.(a) _____________________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
____________________, portador(a) da cédula de identidade nº _______________, vistoriou e tomou
conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições locais para a prestação dos serviços e
cumprimento das obrigações objeto da citada no Processo.
 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de 20xx.
 

______________________________
 

Rio de Janeiro, 23 setembro de 2021
 
 
 

ANEXO G
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

INTRODUÇÃO
Definição: Instrumento de Medição de Resultado ou Acordo de Nível de Serviços – ANS é o mecanismo que
define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de
qualidade da prestação dos serviços e respectivas adequações de pagamento.
Forma de avaliação: definição de situações (indicadores) que caracterizem o não atingimento do objetivo, e
atribuição de grau de correspondência de 1 a 7, de acordo com os Indicativos de metas a cumprir,
compreendendo descontos de 0,1% a 2,0% do valor mensal contratado.
Descontos x sanções administrativas: embora a aplicação de índices aos indicativos seja instrumento de gestão
contratual, não configurando sanção, a Administração da Contratante poderá, pelo nível crítico de qualidade
insuficiente em qualquer dos indicativos, aplicar as penalidades previstas em contrato, ficando desde já
estabelecido que, quando o percentual de descontos no mês for superior a 10% (dez por cento), poderá restar
caracterizada inexecução parcial do contrato, o que implicará na abertura de procedimento de aplicação de
sanção administrativa, nos termos da Lei e do Contrato, observado o contraditório e a ampla defesa.
Procedimento a ser adotado pela gestão dos contratos de prestação de Serviços de apoio operacional
As atividades descritas neste instrumento deverão ser efetuadas periodicamente pela equipe de fiscalização e
controle da execução dos serviços, gerando relatórios mensais de prestação de serviços executados, que
serão encaminhados ao gestor do contrato.  
OBJETIVO
Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços prestados pela Contratada na
execução do contrato de prestação de serviço.
REGRAS GERAIS
Será efetuado periodicamente pela fiscalização/controle da execução do serviço, de forma a gerar relatórios
mensais que servirão de fator redutor para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais de
prestação dos serviços executados, com base nas pontuações constantes dos relatórios.
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Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos estabelecidos nesse Anexo, conforme
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), em consonância com as diretrizes da IN/MPOG 05/2017.
O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados em complemento à mensuração dos
serviços efetivamente prestados, não devendo as adequações de pagamento, originadas pelo descumprimento
do IMR ser interpretadas como penalidades ou multas.
O valor pago mensalmente será ajustado ao resultado da avaliação do serviço por meio do Instrumento de
Medição de Resultado, indissociável do contrato.
O não atendimento das metas, por ínfima diferença poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras
ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.
A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.  Durante a execução do objeto, o fiscal/gestor designado deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas, estipulando prazos razoáveis
para tanto, mediante notificação escrita.
A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível de satisfação, que
poderá ser aceita pela Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante
exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle da Contratada.
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no
Contrato.
Para fins de recebimento definitivo, que deverá ser realizado no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da
entrega da documentação completa e suficiente e necessária ao pagamento, o gestor do contrato emitirá
relatório, bem como justificará as glosas e descontos com base no IMR e encaminhará o procedimento para
pagamento, salvo se houver indicação de aplicação de sanções administrativas,  caso em que o procedimento
seguirá rito próprio visando à notificação da contratada para apresentação de defesa prévia.
 
 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Faixas de
ajuste no

pagamento

1. Se:
metas

cumpridas
= 100%
do valor
da fatura
do mês

2. Se: Permitir a presença de empregado mal apresentado e/ou sem
crachá. Então aplicar Grau 1 Por empregado e por ocorrência.

3. Se: Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços.
Então aplicar Grau 1 Por empregado e por dia.

4. Se: Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais. Então aplicar Grau 6 Por dia e por tarefa

designada.
5. Se: Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus

funcionários. Então aplicar Grau 3 Por ocorrência.
6. Se: Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do

objeto do contrato. Então aplicar Grau 5 Por ocorrência.
7. Se: Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos

físico, lesão corporal ou consequências letais. Então aplicar Grau 6 Por
ocorrência.

8. Se: Retirar empregados do serviço durante o expediente, sem anuência
prévia do CONTRATANTE. Então aplicar Grau 4 Por empregado e por

dia.
9. Se deixar de: Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a

pontualidade de seu pessoal. Então aplicar Grau 1 Por empregado e por
dia.

10. Se deixar de: Substituir empregado que tenha conduta inconveniente
ou incompatível com suas atribuições. Então aplicar Grau 1 Por

empregado e por dia.
11. Se deixar de: Manter a documentação de habilitação atualizada. Então

aplicar Grau 1 Por item e por ocorrência.
12. Se deixar de: Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou

determinado pela FISCALIZAÇÃO. Então aplicar Grau 1 por ocorrência
13. Se deixar de: Cumprir determinação formal ou instrução complementar

da FISCALIZAÇÃO. Então aplicar Grau 2 Por ocorrência.
14. Se deixar de: Efetuar a reposição de funcionários faltosos. Então

aplicar Grau 2 Por ocorrência.
15. Se deixar de: Efetuar pagamento de salários, vale-transporte, vale-

refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do

contrato, nas datas avençadas. Então aplicar Grau 2 por ocorrência e por
dia

16. Se deixar de: Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade
de prestação dos serviços. Então aplicar Grau 1 por dia

17. Se deixar de: Indicar e manter PREPOSTO na forma prevista neste
Termo. Então aplicar Grau 1 Por dia.

18. Se deixar de: Apresentar quando solicitada, documentação fiscal,
trabalhista e previdenciária. Então Grau 2 por ocorrência e por dia.

19. Se deixar de: Utilizar de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's
adequados. Então aplicar Grau 1 Por ocorrência e por dia.

20. Se deixar de: Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não
previstos nesta tabela. Então aplicar Grau 1 Por item e por ocorrência.

21. Se deixar de: Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pela
FISCALIZAÇÃO. Então aplicar Grau 2 por item e por ocorrência.

Os descontos poderão ser efetuados cumulativamente.
Cada

ocorrência
será

classificada
conforme
abaixo:
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Mecanismo de Cálculo

Grau 01)
0,2% sobre

o valor
mensal do
contrato.
Grau 02)

0,4% sobre
o valor

mensal do
contrato.
Grau 03)

0,8% sobre
o valor

mensal do
contrato.
Grau 04)

1,6% sobre
o valor

mensal do
contrato.
Grau 05)

3,2% sobre
o valor

mensal do
contrato.
Grau 06)

4,0% sobre
o valor

mensal do
contrato.

 
O pagamento mensal ficará vinculado ao cumprimento do Nível de Serviço definido neste Anexo, bem como
pela análise de ausências de prestação de serviços e sanções administrativas.
O valor do pagamento mensal dos serviços será calculado como sendo o valor mensal do contrato subtraídos
os descontos (pela aplicação deste Instrumento), glosas (por não prestação de serviços) e multas (sanções
administrativas) computadas e aplicáveis no período correspondente.
 

VPM = VMC - TDGM

 
Onde:
VPM = Valor a Ser Pago no Mês
VMC = Valor Mensal do Contrato
TDGM = Total de Descontos, Glosas e Multas no Mês
Rio de Janeiro, 23 setembro de 2021.
 
 

ANEXO 2
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO
Nº: 248/2021.
Requisição nº. 
PES: 0436/2021
PES: 0437/2021
PES: 0438/2021
PES: 0439/2021
PES: 0440/2021
PES: 0441/2021
PES: 0442/2021
PES: 0443/2021
PES: 0444/2021
Processo nº  SEI-080007/007732/2021.

Licitação por: Pregão Eletrônico nº 248/2021
Data da Abertura: XX/XX/XXXX, às XX h e XX min
Data da Disputa: XX/XX/XXXX, às XX h e XX min
Local: www.compras.rj.gov.br

A Empresa ao lado mencionada propõe fornecer a Fundação Saúde,
pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às
condições estipuladas constantes do Edital nº 248/2021.  
                                                                                                                                                                        CARIMBO DA EMPRESA 

LOTE ID-SIGA ESPECIFICAÇÃO ITEM LOCALIDADE UNID QUANTID PREÇO COM ICMS (R$) PREÇO SEM ICMS (R$)
Unit. Total Unit. Total

1
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE
APOIO AS

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,

TECNICAS E
OPERACIONAIS -

DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA

NA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL

1 CET / PET Serv. 1     
2 SAMU Serv. 1     

3 SEDE Serv. 1     

SERVICOS DE
APOIO AS

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,

TECNICAS E
OPERACIONAIS -

1 CEDI Serv. 1     
2 HEAN Serv. 1     
3 IEDE Serv. 1     
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2
3080020099

(ID -
151817)

DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA

NA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL

4 IECAC Serv. 1     

3
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE
APOIO AS

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,

TECNICAS E
OPERACIONAIS -

DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA

NA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL

1 CPRJ Serv. 1     
2 HEMORIO Serv. 1     

3 LACENN Serv. 1     

4
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE
APOIO AS

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,

TECNICAS E
OPERACIONAIS -

DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA

NA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL

1 HMÃE Serv. 1     
2 UPA MESQUITA Serv. 1     

3 UPA NOVA
IGUAÇU I Serv. 1     

4 UPA NOVA
IGUAÇU II Serv. 1     

5
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE
APOIO AS

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,

TECNICAS E
OPERACIONAIS -

DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA

NA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL

1 UPA BANGU Serv. 1     

2 UPA ILHA DO
GOVERNADOR Serv. 1     

3 UPA
REALENGO Serv. 1     

4 UPA IRAJA Serv. 1     

6
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE
APOIO AS

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,

TECNICAS E
OPERACIONAIS -

DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA

NA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL

1 HEER Serv. 1     

2 UPA CAMPO
GRANDE I Serv. 1     

3 UPA CAMPO
GRANDE II Serv. 1     

4 UPA SANTA
CRUZ Serv. 1     

7
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE
APOIO AS

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,

TECNICAS E
OPERACIONAIS -

DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA

NA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL

1 HESM Serv. 1     
2 IEDS Serv. 1     

3 UPA ENGENHO
NOVO Serv. 1     

8
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE
APOIO AS

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,

TECNICAS E
OPERACIONAIS -

DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA

NA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL

1 UPA MARÉ Serv. 1     
2 IETAP Serv. 1     

3 UPA ITABORAÍ Serv. 1     
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9
3080020099

(ID -
151817)

SERVICOS DE
APOIO AS

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS,

TECNICAS E
OPERACIONAIS -

DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE

EMPRESA
ESPECIALIZADA

NA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
E OPERACIONAL

1 HECC Serv. 1     

2
UPA

MARECHAL
HERMES

Serv. 1     

3
UPA RICARDO

DE
ALBUQUERQUE

Serv. 1     

TOTAL:     

 OBS: Todos os itens deverão estar em conformidade com as condições e especificações do Termo de Referência (Anexo 01 do Edital).

 OBSERVAÇÕES  

 1ª. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:
  a) ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;
  b) conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes,
instalação, impostos federais ou estaduais e descontos especiais;
2ª O Proponente se obrigará, mediante o envio da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os
termos nela contidos.
3ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida na forma expressa no Item 10.1.2, do
Edital.
 4ª A licitação mediante PREGÃO ELETRÔNICO poderá ser anulada no todo, ou em
parte, de conformidade com a legislação vigente.

 
 Prazo para entrega: Conforme Termo de Referência.
 
 Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.
                                                           
 Local da Entrega: Conforme Termo de Referência.
                                                                                                         
 Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação
vigente.
 
 Em, _____ / _____ / _______

 _________________________________________
Empresa Proponente

 
 

ANEXO 03
DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO

AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ).

Local e data
À/Ao
Sr.(a)Pregoeiro(a)
 
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx
 
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as
penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º,
da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
 

______________________________
ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)
 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
 
 

ANEXO 04
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS
NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ).
Local e data
À/Ao
Sr.(a)Pregoeiro(a)
 
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx
 
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que é microempresa, empresa de
pequeno porte, empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e que
não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento
privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.
 

______________________________
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ENTIDADE
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

 
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

 

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA PARA ATENDIMENTO

AO DECRETO ESTADUAL Nº 43.150, de 24.08.11
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ).

Local e data
À/Ao
Sr.(a)Pregoeiro(a)
 
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a)  da cédula de identidade nº _______,  DECLARA, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
 

______________________________
ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

 

ANEXO 06
DADOS CADASTRAIS

 
DADOS DA EMPRESA

 
C.N.P.J.:

Razão social:
Endereço:

Complemento: Bairro:
Município:

 Estado:

Cep:
E-mail:

 
Telefones: Fax:

Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:

Ramo de atividade:
 
 

DADOS BANCÁRIOS
 

Banco nº:
 Nome do banco:

Agência nº:
 Nome da agência:

Conta corrente:
 

Município onde se localiza a agência:
 
 

DADOS DO REPRESENTANTE
 

Nome do Representante Legal da empresa:
 

Endereço residencial:
Identidade: Órgão expedidor:

C.P.F.: Telefones:
Nacionalidade: Naturalidade:
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ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE
(EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
À/Ao
Sr.(a)Pregoeiro(a)
 
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx
 
(Entidade) _________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo),
neste ato representada pelo seu representante legal, o (a) Sr.(a) ___________, inscrito (a) no CPF sob o nº
_______, portador (a) da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as
penas da Lei, que não foram aplicadas as seguintes sanções, cujos efeitos ainda vigorem:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);
b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7º da Lei nº 10.520/02); 
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração
Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93).
 

______________________________
ENTIDADE

(Nome da entidade com assinatura do (s) seu (s) representante (s) legal (is) com firmas reconhecidas)
 

Nota: CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/
CNPJ)

 
 
 
 

ANEXO 08
MINUTA

CONTRATO nº. ___/20___
PROCESSO SEI-080007/007732/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO n° 248/2021.         
 
CONTRATO N° ___/20__ DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO SAÚDE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A __________________
 
A FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,  fundação instituída pelo Poder Público
do Estado do Rio de Janeiro e vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, nos termos da Lei Complementar
nº 118/2007, da Lei nº 5164/2007 e do Decreto 43.124/2011 e da Lei n°. 6.304/2012, inscrita no CNPJ sob
o n° 10.834.118/0001-79, sediada na Avenida Padre Leonel Franca, nº 248, 1º andar, Gávea - CEP. 22451-
000, Rio de Janeiro – RJ, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Diretor
Administrativo Financeiro BRUNO RÉBULA KLEIN , ID funcional n° 4137337-5, portador da carteira de
identidade nº 098814700DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 036.309.047-93, e a empresa
____________________ situada na Rua ____________, Bairro _______, Cidade _________ e inscrita no
CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por
_______________, cédula de identidade nº ______,  domiciliada na Rua _______, Cidade _________,
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , com fundamento no
processo administrativo nº SEI-080007/007732/2021, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decretos nºs 3.149, de
28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, do instrumento convocatório, aplicando-se a este
contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
O presente CONTRATO tem por objeto a  contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de recepção, telefonista, motorista, ascensorista e outras atividades de natureza
operacional a serem prestados à Fundação Saúde, em um período de 12 (doze) meses, conforme descrito
no item 1 do Anexo 01 - Termo de Referência.
PARÁGRAFO ÚNICO – O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por
preço global.
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de publicação do extrato no
DOERJ.
PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art.
57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;
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b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à
execução do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.
f) demais obrigações previstas no Termo de Referência, elencadas no item 8 e nos subitens.
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita
observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação
vigente;
b) prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe;
c) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;
e) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de
execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
f) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;
g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou
prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
h) observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no local do serviço, que
deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos
serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os
serviços;
i) elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os
serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto
contratual;
j) manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à
execução do objeto do contrato;
l) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;
m) cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da
cláusula oitava (DA RESPONSABILIDADE); 
n) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do
exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou
terceiros.
o) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal
nº 8.213/91; 
p) na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte
proporção: 
I - até 200 empregados............................................................ 2%;
II - de 201 a 500...................................................................... 3%;
III - de 501 a 1.000.................................................................. 4%;
IV - de 1.001 em diante. ......................................................... 5%.
q) Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e
eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação
efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.
r) demais obrigações previstas no Termo de Referência, elencadas no item 7 e nos subitens.
 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias,
para o corrente exercício de 2021, assim classificados:
Natureza das Despesas: 33903782
Fonte de Recurso: 223
Programa de Trabalho:  10302046129120000
Nota de Empenho:
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO
Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (_____________).
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento
convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente, respondendo o
inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão de
fiscalização de contrato composta por 3 (três) membros do CONTRATANTE, especialmente designados
pelo Diretor Administrativo Financeiro, conforme ato de nomeação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do
pagamento, na seguinte forma:
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a) provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, que
deverá ser elaborado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a entrega do serviço;
b) definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, após
decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, para observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento das
obrigações contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua
competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
PARÁGRAFO QUARTO –  A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições,
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes
fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e
que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO QUINTO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui
ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.
PARÁGRAFO SEXTO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do
regime de cotas de que trata a alínea o, da cláusula quarta, realizando a verificação no local do cumprimento
da obrigação assumida no contrato.
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da
execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do
cumprimento de tais encargos.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, em relação aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:
a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, em razão da
percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das cotas ou retiradas, em se
tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no último caso;
b) está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação;
c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social; e
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do
parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.
PARÁGRAFO QUARTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados no PARÁGRAFO
SEGUNDO ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10
(dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a
apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese
de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.
PARÁGRAFO QUINTO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido.
PARÁGRAFO SEXTO - No caso do parágrafo quarto, será expedida notificação à CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão
contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 1 (um) ano.
 
CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________
(_______________), em ___ (____) parcelas, no valor de R$_____ (________________), cada uma
delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente na conta corrente nº _____, agência ____, de
titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pelo Estado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não
possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo
Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante
crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou
contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da
execução do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3º, da Lei nº 287/79.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento ao
endereço da CONTRATANTE, sito à Av. Padre Leonel Franca, n° 248, 1° andar, Gávea - Rio de Janeiro/RJ
– Brasil – CEP 22451-000, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem
como comprovante de atendimento aos encargos previstos no parágrafo segundo da cláusula oitava, todos
relativos à mão de obra empregada no contrato.
PARÁGRAFO QUARTO  – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e terceiro, o prazo
para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento
de cada parcela.
PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do
objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).
PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram
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de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao
mês pro rata die.
PARÁGRAFO OITAVO - Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido o
prazo de 12 (doze) meses da data do orçamento a que essa proposta se referir, assim entendido o acordo,
convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta de licitação, poderá
a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de obra,
se estes estiverem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que tiver sido
homologado, quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º
da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.
PARÁGRAFO NONO - A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador
que deu ensejo ao último reajuste.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Os reajustes serão precedidos de requerimento 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, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO –  É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, acordo, convenção coletiva ou dissídio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO –  Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio
coletivo de trabalho, o reajuste contratual poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a
categoria, nos moldes da Lei Complementar nº 103/2000. (Parágrafo 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12
(doze) meses da data da apresentação da proposta, de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), que deverá retratar a variação efetiva dos insumos utilizados na consecução do objeto
contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de
14.02.2001.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO  - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código
Civil. 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e,
consoante o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85,
de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá
observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º da Resolução SEFAZ nº 971/2016.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não
esteja aplicando o regime de cotas de que trata a alínea p, da cláusula quarta, suspender-se-á o pagamento
devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da
data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os
seguintes eventos:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após
sua liberação.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que
seja mantido o percentual de 05% (cinco por cento) do valor do Contrato
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa
do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO  – O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
correspondente.
PARÁGRAFO QUINTO – Para a liberação da garantia, deverá ser demonstrado o cumprimento das
obrigações sociais e trabalhistas relativas à mão de obra empregada no contrato. 
PARÁGRAFO SEXTO – O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três)
meses após o encerramento da vigência do contrato, liberando-a mediante a comprovação, pela
CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados vinculados ao contrato ou
do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância
superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou
parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos  artigos 77 e 80 da
Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia
notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a
CONTRATANTE poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à CONTRATADA e
cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da CONTRATADA multa de 10% (dez
por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização
suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES
O contratado que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, sem prejuízo das demais cominações legais,
sujeito as seguintes sanções:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a
consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multas previstas em edital e no contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As condutas do contratado, verificadas pela Administração Pública
contratante, para fins de aplicação das sanções mencionadas no caput são assim consideradas:
I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da
licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de
indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento,
quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a
etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração,
que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo
contratado;
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e
V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do
certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório,
ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa
de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que
deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:
a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública
do Estado do Rio de Janeiro;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a
gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e
atenuantes.
PARÁGRAFO QUARTO  - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no
PARÁGRAFO TERCEIRO também deverão ser considerados para a sua fixação.
PARÁGRAFO QUINTO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do contratante,
devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo transcrita:
a) As sanções previstas na alínea b do caput e nas alíneas a e b, do PARÁGRAFO SEGUNDO serão
impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80.
b) As sanções previstas na alínea a do caput e na alínea c, do PARÁGRAFO SEGUNDO serão impostas
pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser submetidas
à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.
c) A aplicação da sanção prevista na alínea d, do PARÁGRAFO SEGUNDO, é de competência exclusiva do
Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada.
PARÁGRAFO SEXTO - Dentre outras hipóteses, a advertência poderá ser aplicada quando o
CONTRATADO não apresentar a documentação exigida nos PARÁGRAFOS SEGUNDO e TERCEIRO
da CLÁUSULA OITAVA, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas administrativas, previstas na alínea b do caput e na alínea b, do
PARÁGRAFO SEGUNDO:
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicadas de acordo com
a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das
infrações cometidas;
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;
f) deverão observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme
preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.
PARÁGRAFO OITAVO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do PARÁGRAFO
SEGUNDO:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;
c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de descumprimento
total ou parcial das obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, configurando inadimplemento, na forma dos
PARÁGRAFOS QUINTO e SEXTO da CLÁUSULA OITAVA.
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PARÁGRAFO NONO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
prevista na alínea d, do PARÁGRAFO SEGUNDO, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais
sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o
limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo
CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se o valor das multas previstas na alínea b do caput, na
alínea b, do PARÁGRAFO SEGUNDO e no PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou cobrada judicialmente.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO  - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do
interessado que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e
os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a
apresentação da defesa.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a e b do caput e nas alíneas a, b e c, do
PARÁGRAFO SEGUNDO, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do PARÁGRAFO
SEGUNDO.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção,
pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e
dos respectivos fundamentos jurídicos.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de
contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das
sanções de:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);
b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7° da Lei n° 10.520/02);
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração
Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo contratante no
Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser
remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do
Estado do ato de aplicação das penalidades citadas na alínea a do caput e nas alíneas c e d do
PARÁGRAFO SEGUNDO, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os
órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO
VIGÉSIMO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade,
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou
aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.
PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o
que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento)
sobre o valor em litígio.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a
impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento,
como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XV, da Lei nº
8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, e, nas hipóteses
previstas na Deliberação n°. 281/2017, deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para
conhecimento, nos prazos previstos na Deliberação aludida.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes,
objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente
do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes
o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em
presença de testemunhas abaixo firmadas.
 

Rio de Janeiro, em _____de _________de ______.
 

___________________________________________________
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BRUNO RÉBULA KLEIN
Diretor Administrativo Financeiro

 
___________________________________________________

CONTRATADA
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

 
__________________________________________

TESTEMUNHA
 

__________________________________________
TESTEMUNHA

 
 

ANEXO 09
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 
Nota (1): Essa planilha é meramente um modelo. Caberá ao concorrente preencher adequadamente de acordo
com a legislação vigente, devendo a mesma ser adaptada às características do serviço contratado, no que
couber.
Nota  (2): Para  cada  categoria/Unidade prevista no Termo de Referência/Projeto  Báscio, a empresa deverá
apresentar a correspondente planilha de custos  e formação de preço.
Nota  (3):  Estas tabelas poderão ser adaptadas às características do  serviço contratado, inclusive adaptar
rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde  que devidamente justificado.
 

Pregão nº ___/___
 

Processo n°: ______________
 

Objeto:   
DADOS DA EMPRESA

Nome:
CNP:                                 Insc.    Estadual: Endereço:

Telefone: E-mail:
Banco / Agência:                                            ContaCorrente:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome:

RG / Org. Expedidor:
Validade da  Proposta de  Preços Prazo de Vigência do Contrato: 12 meses

 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS RESUMIDO

(Elaborar uma planilha para cada lote participante)

CARGO POSTO QTDE.
(A)

VALOR
UNITÁRIO PROPOSTO

(B)

VALOR MENSAL
TOTAL

(C) = (A x B)

VALOR
ANUAL TOTAL

(D) = (12 x C)
...   R$ R$ - R$ -
   R$ R$ - R$ -
   R$ R$ - R$ -
   R$ R$ - R$ -

TOTAL GLOBAL   R$ R$ - R$ -

 
 

PLANILHA  DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS  DETALHADO
 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
1 Tipo de Serviço:  
2 Salário Normativo da Categoria  
3 Categoria Profissional  
4 Data-base da Categoria  

 
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

   Valor
A Salário Base   
B Adicional de periculosidade   

Edital de Licitação 17 (28023227)         SEI SEI-080007/007732/2021 / pg. 49



C Adicional de insalubridade   
D Adicional noturno   
E Hora noturna adicional   
F Adicional de Hora Extra   
G Intervalo Intrajornada   
H Outros (especificar)   
 TOTAL DA REMUNERAÇÃO  R$ 0,00

 
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

   Valor
A Transporte   
B Auxílio alimentação   
C Assistência médica e familiar   
D Auxílio creche   
E Seguro de vida, invalidez e funeral   
F Outros (especificar)   
 TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS  R$ 0,00

 
MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

   Valor
 Custos Fixos   
A Uniformes   
B Equipamentos de Proteção Individual - EPI   
C Registrador de Ponto Eletrônico - REP   
D Outros   
 TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  R$ 0,00

 
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor
A INSS % R$ 0,00
B SESI ou SESC % R$ 0,00
C SENAI ou SENAC % R$ 0,00
D INCRA % R$ 0,00
E Salário Educação % R$ 0,00
F FGTS % R$ 0,00
G Seguro acidente do trabalho % R$ 0,00
H SEBRAE % R$ 0,00
 TOTAL % R$ 0,00

 
4.2 13º Salário % Valor
A 13 º Salário  R$ 0,00
 Subtotal  R$ 0,00
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário  R$ 0,00
 TOTAL  R$ 0,00

 
4.2 Afastamento  Maternidade % Valor
A Afastamento Maternidade  R$ 0,00
B Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade  R$ 0,00
 TOTAL  R$ 0,00

 
4.3 Provisão para Rescisão % Valor
A Aviso prévio indenizado  R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado  R$ 0,00
C Multa do FGTS e Contribuições Sociais sobre o aviso prévio indenizado  R$ 0,00
D Aviso prévio trabalhado  R$ 0,00
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado  R$ 0,00
F Multa do FGTS e Contribuições Sociais sobre o aviso prévio trabalhado  R$ 0,00
 TOTAL  R$ 0,00

 
4.4 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor
A Férias e terço constitucional de férias  R$ 0,00
B Ausência por doença  R$ 0,00
C Licença paternidade  R$ 0,00
D Ausências legais  R$ 0,00
E Ausência por Acidente de trabalho  R$ 0,00
F Outros (especificar)  R$ 0,00
 Subtotal  R$ 0,00
G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente R$ 0,00
 TOTAL  R$ 0,00

 
QUADRO RESUMO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  
4.1 Encargos previdenciários e FGTS e outras contribuições R$ 0,00
4.2 13º Salário R$ 0,00
4.2 Afastamento Maternidade R$ 0,00
4.3 Custo de Rescisão R$ 0,00
4.4 Custo de Reposição do Profissional Ausente R$ 0,00
4.6 Outros (Especificar)  
 TOTAL R$ 0,00

 
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS,  TRIBUTOS E LUCRO

  % Valor
A Preposto  R$ 0,00
B Custos Indiretos  R$ 0,00
C Lucro  R$ 0,00
D Tributos   
 D.1 Tributos federais (PIS + COFINS)  R$ 0,00
 D.2 Tributos Estaduais (especificar)  R$ 0,00
 D.3 Tributos Municipais (ISS)  R$ 0,00
 D.4 Outros tributos (especificar)   
 TOTAL 0,00% R$ 0,00
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RESUMO DOS CUSTOS

   Valor
A Módulo 1 – Composição da Remuneração  R$ 0,00
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários  R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, EPI, REP e outros) R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas  R$ 0,00
 Subtotal (A + B + C + D)  R$ 0,00
E Módulo 5 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro  R$ 0,00
 VALOR TOTAL (EMPREGADO)  R$ 0,00

 

Rio de Janeiro, 18 outubro de 2021
 

ORIENTAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOS CUSTOS
LOTE 1

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE SEDE SAMU CET/PET

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

AUXILIAR DE
FARMÁCIA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$

1.853,65  10  10  R$   4.827,44 R$
48.274,41

R$
579.292,94

ALMOXARIFE DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.853,65  4  4  R$   5.100,20 R$

20.400,79
R$

244.809,42

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00 2  1 3  R$   3.980,37 R$

11.941,11
R$

143.293,36
CONDUTOR DE

MOTO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.335,74  4  4  R$   3.687,90 R$

14.751,58
R$

177.019,00
MOTORISTA

PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.449,48 29 3 2 34  R$   4.072,36 R$

138.460,11
R$

1.661.521,29
MOTORISTA

PASSEIO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.449,48 4 10  14  R$   3.799,60 R$

53.194,41
R$

638.332,97
MOTORISTA

PASSEIO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.449,48  4  4  R$   4.454,02 R$

17.816,09
R$

213.793,07
MOTORISTA

AMBULÂNCIA DIARISTA 5X2 Fundamental R$
2.512,59 3 4  7  R$   6.550,05 R$

45.850,33
R$

550.203,92
MOTORISTA

AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$
2.512,59  240 29 269  R$   7.112,74 R$

1.913.328,12
R$

22.959.937,44
MOTORISTA
UTILITÁRIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.671,16 4 3 1 8  R$   4.835,35 R$
38.682,77

R$
464.193,23

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 4  1 5  R$   4.198,46 R$

20.992,28
R$

251.907,37
SUPERVISOR DE

FROTA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$
3.869,12  5  5  R$   9.262,03 R$

46.310,17
R$

555.721,99
SUPERVISOR DE

FROTA DIARISTA 5x2 Ensino médio R$
3.869,12 5 6  11  R$   9.534,79 R$

104.882,67
R$

1.258.592,05
SUPERVISOR DE

OFICINA DIARISTA 5x2 Ensino médio R$
3.869,12  1  1  R$   9.534,79 R$ 9.534,79 R$

114.417,46

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04    0  R$   4.331,93 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL     51 294 34 379  R$
2.484.419,63

R$
29.813.035,51

 
LOTE 2

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE IEDE HEAN CEDI IECAC

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

ASCENSORISTA DIARISTA 6X1 Fundamental R$
1.361,72 3   4 7  R$       

4.198,27
R$

29.387,88
R$

352.654,51

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 1   4 5  R$       

4.330,40
R$

21.652,02
R$

259.824,27

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2 4 10 4 20  R$       
4.057,65

R$
81.152,99

R$
973.835,87

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2 4 6 4 16  R$       
4.770,02

R$
76.320,36

R$
915.844,31

LIDER DE
PORTARIA

PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 2   2 4  R$       
4.057,65

R$
16.230,60

R$
194.767,17

LIDER DE
PORTARIA

PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67    2 2  R$       
4.770,02

R$
9.540,04

R$
114.480,54

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 5   4 9  R$       

4.198,46
R$

37.786,11
R$

453.433,27

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 2 6 13  21  R$       
3.925,70

R$
82.439,72

R$
989.276,68

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65  6   6  R$       
4.608,42

R$
27.650,50

R$
331.805,98

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 4  13 3 20  R$       

4.331,93
R$

86.638,55
R$

1.039.662,64

TOTAL     21 20 42 27 110  R$
439.410,89

R$
5.272.930,73

 
LOTE 3

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE HEMORIO LACEN CPRJ

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

ASCENSORISTA DIARISTA 6X1 Fundamental R$
1.361,72 4   4  R$   4.198,27 R$

16.793,07
R$

201.516,86
MOTORISTA

PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.449,48 3 2  5  R$   4.072,36 R$

20.361,78
R$

244.341,37
MOTORISTA DE

ÔNIBUS DIARISTA 5X2 Fundamental R$
2.562,23 2   2  R$   6.659,27 R$

13.318,54
R$

159.822,44

PORTEIRO PLANT. 12X36 Fundamental R$ 10  2 12  R$   4.057,65 R$ R$
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PORTEIRO DIA 12X36 Fundamental 1.441,67 10  2 12  R$   4.057,65 48.691,79 584.301,52

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4   4  R$   4.770,02 R$
19.080,09

R$
228.961,08

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 4  2 6  R$   4.198,46 R$

25.190,74
R$

302.288,85

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 12 2 2 16  R$   3.925,70 R$
62.811,22

R$
753.734,61

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 4  2 6  R$   4.608,42 R$
27.650,50

R$
331.805,98

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 6   6  R$   4.331,93 R$

25.991,57
R$

311.898,79

TOTAL     49 4 8 61  R$
259.889,29

R$
3.118.671,50

 
LOTE 4

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE H.MÃE

UPA
N.IGUA

I

UPA
N.IGUA

II

UPA
MESQUITA

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00 1    1  R$       

3.980,37
R$

3.980,37
R$

47.764,45

COPEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.301,00 4    4  R$       

3.707,62
R$

14.830,46
R$

177.965,57

COPEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.301,00 2    2  R$       

4.350,48
R$

8.700,96
R$

104.411,51
MOTORISTA

PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.449,48    1 1  R$       

4.072,36
R$

4.072,36
R$

48.868,27
MOTORISTA

AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$
2.512,59 2    2  R$       

7.112,74
R$

14.225,49
R$

170.705,85

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 1   1 2  R$       

4.330,40
R$

8.660,81
R$

103.929,71

PORTEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 8 6 6 6 26  R$       

4.057,65
R$

105.498,89
R$

1.265.986,63

PORTEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 6 4 4 6 20  R$       

4.770,02
R$

95.400,45
R$

1.144.805,39
LIDER DE

PORTARIA PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 1    1  R$       

4.057,65
R$

4.057,65
R$

48.691,79
LIDER DE

PORTARIA PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 1    1  R$       

4.770,02
R$

4.770,02
R$

57.240,27

TOTAL     26 10 10 14 60  R$
264.197,46

R$
3.170.369,46

 
LOTE 5

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE

UPA
ILHA

UPA
IRAJA

UPA
REALENGO

UPA
BANGU

TOTAL
DE
 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 6 6 6 6 24  R$       
4.057,65

R$
97.383,59

R$
1.168.603,05

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 4 4 4 16  R$       
4.770,02

R$
76.320,36

R$
915.844,31

TOTAL     10 10 10 10 40  R$
173.703,95

R$
2.084.447,36

 
LOTE 6

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE HEER

UPA
C.GRANDE

I

UPA
C.GRANDE

II

UPA
SANTA
CRUZ

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00 2    2  R$       

3.980,37
R$

7.960,74
R$

95.528,91
MOTORISTA

PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.449,48 1    1  R$       

4.072,36
R$

4.072,36
R$

48.868,27
MOTORISTA

AMBULÂNCIA DIARISTA 5X2 Fundamental R$
2.512,59 4    4  R$       

6.550,05
R$

26.200,19
R$

314.402,24
MOTORISTA
UTILITÁRIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.671,16 1    1  R$       
4.835,35

R$
4.835,35

R$
58.024,15

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 4    4  R$       

4.330,40
R$

17.321,62
R$

207.859,42

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 6 6 6 22  R$       
4.057,65

R$
89.268,29

R$
1.071.219,46

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67  4 4 4 12  R$       
4.770,02

R$
57.240,27

R$
686.883,23

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 6    6  R$       

4.198,46
R$

25.190,74
R$

302.288,85

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 2    2  R$       
3.925,70

R$
7.851,40

R$
94.216,83

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 2    2  R$       
4.608,42

R$
9.216,83

R$
110.601,99

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 3    3  R$       

4.331,93
R$

12.995,78
R$

155.949,40

TOTAL     29 10 10 10 59             
262.153,56

     
3.145.842,75

 
LOTE 7

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE IEDS HESM

UPA
ENG.

NOVO

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

COPEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.301,00  1  1  R$   3.980,37 R$

3.980,37
R$

47.764,45
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MOTORISTA
PASSEIO DIARISTA 5X2 Fundamental R$

1.449,48  1  1  R$   4.072,36 R$
4.072,36

R$
48.868,27

MOTORISTA
AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$

2.512,59 2 2  4  R$   7.112,74 R$
28.450,98

R$
341.411,71

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67  1  1  R$   4.330,40 R$

4.330,40
R$

51.964,85

PORTEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67  2 6 8  R$   4.057,65 R$

32.461,20
R$

389.534,35

PORTEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67  2 4 6  R$   4.770,02 R$

28.620,13
R$

343.441,62

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 1   1  R$   4.198,46 R$

4.198,46
R$

50.381,47

RECEPCIONISTA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$
1.381,65  2  2  R$   3.925,70 R$

7.851,40
R$

94.216,83

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04  2  2  R$   4.331,93 R$

8.663,86
R$

103.966,26

TOTAL     3 13 10 26  R$
122.629,15

R$
1.471.549,82

 

LOTE 8

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE IETAP UPA

MARÉ
UPA
ITABORAÍ

TOTAL
DE
 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

PORTEIRO PLANT.
DIA 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 6 6 16  R$  
4.057,65

R$
64.922,39

R$
779.068,70

PORTEIRO PLANT.
NOITE 12X36 Fundamental R$

1.441,67 4 4 4 12  R$  
4.770,02

R$
57.240,27

R$
686.883,23

RECEPCIONISTA PLANT.
DIA 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 4   4  R$  
3.925,70

R$
15.702,80

R$
188.433,65

RECEPCIONISTA PLANT.
NOITE 12X36 Ensino médio R$

1.381,65 4   4  R$  
4.608,42

R$
18.433,67

R$
221.203,99

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 4   4  R$  

4.331,93
R$
17.327,71

R$
207.932,53

TOTAL     20 10 10 40  R$
173.626,84

R$
2.083.522,10

 
LOTE 9

CARGO POSTO ESCALA ESCOLARIDADE SALÁRIO
 BASE HECC UPA

MARECHAL
UPA

RICARDO

TOTAL
DE

 POSTOS

VALOR
 UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

ASCENSORISTA DIARISTA 6X1 Fundamental R$
1.361,72 9   9  R$   4.198,27 R$

37.784,41
R$

453.412,94
MOTORISTA

PASSEIO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.449,48 4   4  R$   3.799,60 R$

15.198,40
R$

182.380,85
MOTORISTA

PASSEIO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.449,48 4   4  R$   4.454,02 R$

17.816,09
R$

213.793,07
MOTORISTA

AMBULÂNCIA PLANTONISTA 24x72 Fundamental R$
2.512,59 8   8  R$   7.112,74 R$

56.901,95
R$

682.823,42

PORTEIRO DIARISTA 5X2 Fundamental R$
1.441,67 1   1  R$   4.330,40 R$

4.330,40
R$

51.964,85

PORTEIRO PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 8 6 6 20  R$   4.057,65 R$

81.152,99
R$

973.835,87

PORTEIRO PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 2 4 4 10  R$   4.770,02 R$

47.700,22
R$

572.402,69
LIDER DE

PORTARIA PLANT. DIA 12X36 Fundamental R$
1.441,67 2   2  R$   4.057,65 R$

8.115,30
R$

97.383,59
LIDER DE

PORTARIA PLANT. NOITE 12X36 Fundamental R$
1.441,67 2   2  R$   4.770,02 R$

9.540,04
R$

114.480,54

RECEPCIONISTA DIARISTA 5X2 Ensino médio R$
1.381,65 4   4  R$   4.198,46 R$

16.793,82
R$

201.525,90

RECEPCIONISTA PLANT. DIA 12X36 Ensino médio R$
1.381,65 12   12  R$   3.925,70 R$

47.108,41
R$

565.300,96

RECEPCIONISTA PLANT. NOITE 12X36 Ensino médio R$
1.381,65 8   8  R$   4.608,42 R$

36.867,33
R$

442.407,97

TELEFONISTA DIARISTA 6X1 Ensino médio R$
1.379,04 8   8  R$   4.331,93 R$

34.655,42
R$

415.865,06

TOTAL     72 10 10 92  R$
413.964,81

R$
4.967.577,71

 
1 – Salário: Para  a  elaboração  das  Planilhas  de  Custos  e  Formação  de  Preços  dos  postos,  foi 
considerado  o  piso  salarial  estabelecido  na(s)  convenção(ões)  coletiva(s)  de  trabalho 
do(s) sindicato(s) dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços ora terceirizados, vigentes  neste 
ano  no  Estado  em  que  os  serviços  serão  prestados  e  a  observação  do  salário  mínimo  vigente.
ORIENTAÇÕES: Tendo  em  vista  as  peculiaridades  desta  contratação,  apresentam-se  os 
esclarecimentos  referentes  às  planilhas  estimativas,  os  quais  deverão  ser  observados  pelas 
empresas licitantes quando da elaboração de suas propostas de preços. 
Os salários a  serem  pagos  serão  aqueles  apresentados  na  proposta  da  licitante 
vencedora, e não poderão ser inferiores aos estimados neste Edital, nem inferiores aos da norma  coletiva  a 
que  a  licitante  estiver  obrigada,  devendo  ser  utilizado  o  salário  mais  benéfico  ao  trabalhador.
2 – CCT: A licitante deverá apresentar a Convenção Coletiva  de  Trabalho  ou  a  norma  coletiva  a  que 
esteja  obrigada e que utilizou para elaboração da proposta. 
3 – Insalubridade: Para efeito de cálculo de insalubridade deve ser considerado o disposto na CLT, contudo
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o pagamento pela Contratante está condicionado à elaboração do laudo técnico e, exclusivamente, para os
postos que forem considerados insalubres.
4 – Adicional Noturno: Considerar o percentual de, no mínimo, 20% (conforme disposição da CLT) ou
percentual superior desde que estipulado em legislação específica. 
5 – Vale Transporte: Para efeito de cálculo devem ser consideradas 02 tarifas de bilhete único intermunicipal
no valor de R$ 8,55 para ida e R$ 8,55 para volta, resguardada a dedução legal de 6% do salário base. Para
a escala diarista foram considerados 22 dias úteis, já para a escala plantonista foram considerados 16 dias
úteis.
6 – Auxílio Alimentação:
a) Será estipulada a quantia de custo efetivo, com dedução no percentual correspondente a cada categoria sob
o valor concedido;
b) Os valores deverão ser acompanhados dos previstos nas CCT’s das respectivas categorias profissionais.
c) Para a escala diarista foram considerados 22 dias úteis, já para a escala plantonista devem ser considerados
16 dias.
7 - A proposta de preço deverá conter, ainda, os seguintes documentos:  
a)Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas
adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para osencargos, insumos e demais componentes da planilha de composição 
de  custos  e  formação  de  preços  do  posto  de  serviço  envolvido  na contratação;
b) GFIP ou documento apto a comprova o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) da licitante.  Comprovação
do Regime de Tributação.
 

Rio de Janeiro, 18 outubro de 2021.
 
 

ANEXO 10
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 
A empresa __________________________________________________ DECLARA, para os devidos
fins, que no dia _______ de ____________________ de ________, realizou vistoria nas dependências
da _________________________ bem como obteve todas as informações necessárias para elaboração da
proposta relativa ao Pregão Eletrônico N.º ___/______, não encontrando nenhum óbice à execução do
objeto ora licitado.
 

 
Rio de Janeiro, _____de _________________ de______.

 
________________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa
 

Nome:_______________________________________________________
 
 

Identidade: ______________________ Órgão expedidor.:________
 
 

Carimbo com CNPJ.
 
 
 
 

ANEXO 11
NOTA TÉCNICA GT COVID-19 N. 18/2020

 

SOBRE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA, VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA E DE REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS NOS CONTRATOS DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NA PANDEMIA DE COVID-19

 
O   GRUPO  DE    TRABALHO   - GT   COVID-19   –   
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOTRABALHO , de âmbito nacional, instituído pela Portaria PGT n.
470.2020 (GT COVID -19 ), alteradas pelas Portarias PGT n. 585, de 04 de abril de 2020 e n. 507, de 23
de março de 2020, que tem como objetivo promover e proteger a saúde do trabalhador, bem como reduzir os
impactos negativos trabalhistas decorrentes da pandemia de infecções por COVID -19, com fundamento na
Constituição da  República Federativa do Brasil de 1988, artigos 7º, VI, XIII, XIV, XXII 127, 196, 200 na
Lei Complementar n. 75/1993, artigos 5º, III, a línea “e”, 6º, XX, 83, I, e 84, caput, e na  Lei  n.  8.080/1990
(Lei Orgânica da  Saúde), expede a presente
 

NOTA TÉCNICA
 
com o objetivo de orientar os  gestores públicos para  que fiscalizem a observância das medidas de
biossegurança e de vigilância epidemiológica em  saúde  do  trabalhador,  pelas empresas e organizações
sociais prestadoras de serviços contratadas, com a adoção dos seguintes procedimentos
CONSIDERANDO a pandemia de COVID-19 , decorrente do novo coronavírus (SARS- COV-2);
CONSIDERANDO que os ambientes de trabalho possibilitam  o contato de trabalhadores com agentes
causadores de doenças infecciosas, como COVID-19 e, diante dos riscos ocupacionais de qualquer natureza,
incumbe ao empregador reduzir os riscos inerentes ao trabalho, mediante a adoção de normas de saúde e
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incumbe ao empregador reduzir os riscos inerentes ao trabalho, mediante a adoção de normas de saúde e
segurança do trabalho (art. 7º, XXII, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o convívio em ambientes de trabalho pode ampliar o risco de contaminação, caso
não sejam tomadas  as medidas adequadas, previstas no Programa  d e Prevenção  de Riscos Ambientais
(PPRA) e no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), tais como o fornecimento
cumulativo de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC),  a
implantação  de  medidas de organização do trabalho e de vigilância epidemiológica, incluída a busca ativa de
casos, e a adoção de medidas  que  evitem  a exposição ou contato direto do trabalhador com o vírus  SARS-
COV-2, tudo visando contribuir  para  a Saúde  Pública, interrompendo ou minimizando a cadeia de
transmissão da COVID- 19;
CONSIDERANDO que o Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia – Secretaria Especial de
Relações do Trabalho, expediu a Norma Regulamentadora (NR) nº 4, estabelecendo que  as empresas
privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes  Legislativo  e
Judiciário,  que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, manterão,
obrigatoriamente,  Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT), com a finalidade de  promover  a saúde  e proteger a integridade do trabalhador no local de
trabalho, dimensionados de acordo com  o grau  de  risco  da  atividade principal da empresa e número total
de empregados do estabelecimento;
CONSIDERANDO que algumas empresas, a depender do grau de risco da atividade  e do  número  de 
empregados, são  dispensadas de constituir SESMT, mas todas devem manter  atendimento  de saúde
ocupacional, aos seus empregados, e reconhecer o risco biológico do novo coronavírus (SARS-COV-2 ) nos
ambientes de trabalho;
CONSIDERANDO que o setor de saúde ocupacional do SESMT é responsável pelos serviços de saúde do
trabalhador e pela elaboração do Programa de  Controle Médico  de  Saúde Ocupacional (PCMSO), 
previsto na  Norma Regulamentadora nº  7, do Ministério da Economia – Secretaria Especial de Relações do
Trabalho;
CONSIDERANDO que  a Norma Regulamentadora nº  7 prevê, em seu artigo 7.2.2, a obrigação de o
serviço médico das empresas elaborar o PCMSO, no qual o médico  do  trabalho
“ deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo  e a coletividade de trabalhadores,
privilegiando o instrumental clínico - epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde  e o
trabalho ”.
CONSIDERANDO a gravidade da COVID-19, cuja potencial transmissibilidade permeia os ambientes de
trabalho , e que  em cerca de 1/5 dos casos pode evoluir para suas formas mais graves e com necessidade de
internação em UTIs, com repercussão representativa no aumento no absenteísmo nas empre sas e consequente
reflexos no SUS, Previdência Social e Assistência Social;
CONSIDERANDO que a Política  Nacional  de  Segurança  e Saúde no Trabalho – PNSST ( Decreto nº7.
602, de 07/11/2011) tem por objetivos a promoção da  saúde e a melhoria da  qualidade de  vi da do
trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos, relacionados ao  trabalho ou que
ocorram no  curso dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho;
CONSIDERANDO que a PNSST 
“ deverá  ser  implementada  por meio da  articulação continuada das  ações de  governo  no  campo das relações de  trabalho, produção,
consumo, ambiente e saúde, com a participação voluntária das organizações representativas de
trabalhadores e empregadores ”( Decreto nº7.602, de 07/11/2011 );
CONSIDERANDO que as ações de  promoção, prevenção, assistência e vigilância em  saúde são
indispensáveis para redução de doenças no ambiente de  trabalho  e devem  acontecer  de maneira integrada
entre Estado, empregadores e empregados;
CONSIDERANDO que compete ao  SUS  executar ações  de vigilância sanitária e epidemiológica, bem
como as de saúde do trabalhador, nos termos do art. 6º, I, incisos “a”, “b” e “ c”  e § 3º  da Lei nº 8.080/90 ;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º, parágrafo 3º, incisos V e VI, da Lei 8.080/90 (“Art. 6º - Estão
incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único  de  Saúde:  Parágrafo  3º  - Entende-se por
saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção  da saúde dos trabalhadores,
assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo: V – informação ao  trabalhador e à sua 
respectiva entidade  sindical  e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença
profissional e do trabalho, bem  como os  resultados  de fiscalizações, avaliações ambientais e exames
de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; VI-
participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas
instituições e empresas públicas e privadas . ”);
CONSIDERANDO que o art. 7º da Portaria n. 104, de  25  de  janeiro de 2011, do Ministério da Saúde,
estabelece que “ A notificação compulsória é obrigatória a todos os  profissionais  de  saúde médicos,
enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no
exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos  e
particulares de saúde  e de  ensino,  em  conformidade com os arts. 7º e 8 º, da Lei nº 6.259, de 30 de
outubro de 1975 ”.
CONSIDERANDO que a Política Nacional de  Saúde do  Trabalhador e da Trabalhadora, instituída pela
Portaria nº  1.823,  de  23  de agosto de
2012,“ deverá contemplar todos os trabalhadores priorizando, entretanto, pessoas e grupos em situação
de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades ou em relações informais e precárias
de trabalho, em atividades de maior risco para a saúde, submetidos a formas nocivas de discriminação,
ou ao trabalho infantil, na perspectiva de superar desigualdades sociais e de saúde e de buscar a
equidade na atenção” (art. 7º).
CONSIDERANDO que a art. 67 da Lei  nº  8.666/93  (Lei  de Licitações e Contratos  Administrativos)
 estabelece  que  “ a execução do contrato deverá  ser  acompanhada  e fiscalizada  por um
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para
assisti-lo e subsidiá- lo de informações pertinentes a essa atribuição ” e esse representante
“anotará em registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”.
CONSIDERANDO que a Administração Pública deverá velar pel o cumprimento,pelas contratadas, do
 princípio da  legalidade  e poderá responsabilizar objetivamente a pessoa jurídica contratada pela prática de
atos contra a administração pública , nos termos da Lei nº 12.846/2003 (Lei Anticorrupção);
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.846/2003 (Lei Anticorrupção), estabelece no art. 5º as condutas que
constituem a tos lesivos à Administração Pública, e entre eles estão as condutas de
“ fraudar licitação ou contrato dela decorrente ” (art. 5º,  inciso  IV,  “d”)  e
“obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato  convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais ” (art. 5º, inciso IV, “ f”);
CONSIDERANDO que o Brasil comprometeu-se, no âmbito internacional, a cumprir normas
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de compliance administrativo e trabalhista nas contratações que realizar ( Recomendação da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE sobre integridade pública, 20171) e esse
compromisso internacional já havia se materializado, no ordenamento jurídico nacional, na Lei nº 12.846/2013
e no Decreto nº 12.846/2013, que instituíram programas de integridade,  com  o objetivo de prevenirem,
detectarem e punirem a prática de  irregularidades e atos ilícitos contra a administração pública;
CONSIDERANDO o que  dispõe a Instrução Normativa nº  5,  sobre as atividades administrativas de
gestão e fiscalização de  contratos de prestação de serviços, definindo- as como “ conjunto  de  ações que
tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços
contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio à instrução processual  e o encaminhamento da documentação  pertinente  ao  setor  de
contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio,
prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos,  dentre outras, com
vista a assegurar o cumprimento das  cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao
objeto ” (art. 39).
CONSIDERANDO que o art. 3º-J da Lei nº 13.979/2020 estabelece que “durante a emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, o poder público e os empregadores
ou contratantes adotarão, imediatamente, medidas para preservar a saúde e a vida de todos os
profissionais considerados essenciais ao  controle  de  doenças e à manutenção da ordem pública ”, e
elenca, em seu §1º, dentre os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção  da  ordem
pública, diversos profissionais cujas funções são terceirizadas, e fazem jus a EPIs e testes (§§ 2º e 3º).
DIANTE    DOS     FUNDAMENTOS     EXPOSTOS,     O
GRUPO DE TRABALHO – GT – COVID-19 , no âmbito de suas atribuições, insta que gestores públicos
adotem as  seguintes medidas para garantir a proteção à saúde e aos demais direitos fundamentais de
trabalhadores e trabalhadoras pelas empresas e organizações sociais prestadoras de serviços contratadas,
durante o período da pandemia da doença infecciosa COVID -19:
1. Notificar   as   empresas   ou   organizações   sociais prestadoras de serviços contratadas para:
1.1 Informarem, ao fiscal do contrato (art. 67, da Lei nº 8.666/93), os nomes dos  responsáveis  técnicos  pela
elaboração e implementação do plano de contingência para gerenciamento da pandemia de COVID-19.
1.2 Instituírem protocolos, ações de prevenção, promoção e assistência à saúde e vigilância epidemiológica no
 meio ambiente de trabalho, com diálogo e conteúdo idêntico ao estabelecido pelo ente público contratante .
1.3 Treinarem os membros da CIPA e do SESMT, se houver, para ações de acompanhamento e fiscalização
 da implementação das normas de biossegurança e vigilância epidemiológica na empresa contratada, com
integração das medidas e reuniões conjuntas.
1.4 Realizarem, no mínimo, as seguintes ações de proteção dos trabalhadores do grupo de risco:
1.4.1 Elaboração da lista de nomes de empregados terceirizados que se enquadram no chamado “grupo  de
risco” da COVID-19, conforme definido pelo Ministério da Saúde e portarias Estaduais e Municipais.
1.4.2 Desenvolvimento de plano de proteção para esses empregados, por meio de políticas f lexíveis e práticas
de apoio, visando mitigar a exposição, com indicação das medidas que serão adotadas (teletrabalho, mudança 
de local de trabalho, concessão de férias).
1.4.3 Encaminhamento de cópia da lista referida no item 1.4.1, com indicação da medida adotada, conforme
item 1.4.2, juntamente com endereço e situação familiar do empregado (com ou  sem  dependentes, inclusive
cônjuge em idade laborativa, conforme ficha ou livro de registro do contrato de trabalho) ao fiscal do contrato,
para acompanhamento das medidas adotadas pela e mpresa e para a realização de  vigilância  epidemiológica 
conjunta dos setores designados, na contratante e na contratada.
1.5 Revisarem o Programa de  Prevenção de  Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa  de  Controle 
Médico  de Saúde Ocupacional (PCMSO), com reg istro do novo risco biológico SARS- COV-2, e inserirem
nos Programas capítulo específico sobre o Plano  de  contingência,  o qual  deverá conter, entre outras
iniciativas:
1.5.1 Cronograma de acompanhamento das ações e resultados dos programas.
1.5.2 Check- list de todos os locais e postos de  trabalho dos terceirizados no  ente  público, com  exposição
potencial ao COVID-19.
1.5.3 Lista atualizada dos trabalhadores e clientes, que deverá ser encaminhada ao CEREST e órgãos de
fiscalização, quando solicitado.
1.5.4 Criação  de  protocolos  de  barreiras  sanitárias, com triagem  epidemiológica  e controle  da
 temperatura ou  de oxigenação,    mediante     utilização     de termômetro e oxímetro.
1.5.5 Indicação da prática de verificações diárias de saúde, pessoalmente ou por meio virtual (ex: triagem de
sintomas e temperatura).
1.5.6 Indicação de práticas constantes de  higienização dos locais de trabalho (ambiente,
superfícies, equipamentos e instrumentos de  trabalho)  e dos  locais com grande circulação de pessoas,
conforme protocolos estabelecidos pelos órgãos públicos de saúde.
1.5.7 Indicação da busca ativa de casos suspeitos de COVID-19, com caráter de prevenção, rastreamento e
diagnóstico precoce do agravo à saúde relacionada ao trabalho.
1.5.8 Indicação da implementação de políticas e práticas de distanciamento social no trabalho.
1.5.9 Indicação de fornecimento de  EPIs com Certificado de Aprovação e instalação de Equipamentos de
Proteção Coletiva (EPC) que previnam o contágio do novo coronavírus, causador da COVID-19.
1.5.10 Indicação de incentivo ao uso de coberturas faciais pelos empregados no local de trabalho.
1.5.11 Indicação de implementação de ventilação natural dos ambientes de trabalho e, nos locais com ar
condicionado, implementação de Plano de Manutenção, Operação e Controle de  Ar  Condicionado
 (PMOC), previsto na Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018 e na Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003,
da Anvisa.
1.6 Realizarem ações de manejo dos casos  de  síndrome gripal e dos casos suspeitos e confirmados de
COVID -19, observando as seguintes práticas:
1.6.1 Criação de um protocolo para atendimento e encaminhamento de informações de casos suspeitos e
confirmados ao CEREST e à Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, com explicitação
da ocorrência (setor onde ocorreu, trabalhadores do setor, interações com outros setores de trabalho etc.) e
providências adotadas de fluxo de rastreabilidade do infectado (meio social do trabalhador doente), inclusive
contatos familiares e vínculos de  emprego dos familiares, se houver, ou atividade profissional autônoma.
1.6.2 O   protocolo   de   monitoramento  diário,  pelo serviço médico  da  empresa, dos  empregados
sintomáticos, suspeitos ou confirmados, que estejam em isolamento, para avaliação da progressão ou
agravamento dos sintomas, também deverá contemplar a previsão de inserção dos  dados  do trabalhador 
com   suspeita  ou diagnóstico  de  COVID-19 na    plataforma   SINAN 2, cujo  preenchimento pode ser
realizado por qualquer empregado da empresa prestadora de serviços terceirizados, resguardando-se o sigilo
médico.
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1.6.3 A busca  ativa  dos  casos,  envolvendo  a identificação dos casos,  testagem,  seguida do afastamento e
encaminhamento aos cuidados médicos necessários e rastreamento dos contatos, possibilitando diagnóstico
precoce do agravo à saúde relacionada ao trabalho.
1.6.4 Protocolo de testagem dos empregados, de acordo com a abordagem clínico-epidemiológica do
PCMSO, contemplando periodicidade, critérios eletivos, critérios de interpretação e hipóteses de retestagem.
1.6.5 Criação de um protocolo de atuação conjunta do serviço médico do (a) prestadora  de  serviços  com  o
serviço especializado em medicina do trabalho, ou equivalente, do (a)  tomador (a)  de  serviços, com
exigência de mesmo padrão de  segurança e de afastamento dos trabalhadores,  pelo  período de isolamento e
monitoramento ou afastamento de contatos próximos no trabalho, no tomador de serviços e os seus contatos
domiciliares.
1.6.6 A criação de um protocolo para verificação de quais empregados podem ter sido expostos ao SARS -
COV-2 por meio de contato com o caso confirmado e, pois, que necessitam de precauções adicionais ,
acompanhamento e afastamento do local de trabalho.
1.6.7 Notificação  dos  casos  suspeitos  e confirmados de COVID-19,  pelo  profissional  de   saúde  
designado pela empresa prestadora de serviços terceirizados, ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação
Compulsória (SINAN) e comunicação  ao  fiscal  do  contrato  da realização    da  referida      notificação,     
entregando-lhe a respectiva comprovação.
1.7 Realizarem ações de comunicação e treinamentos aos empregados, como as que seguem:
1.7.1 Criação de manual ou cards eletrônicos com informações aos empregados  sobre  as  medidas que
devem tomar para proteção da contaminação pelo SARS- COV-2 no trabalho,  inclusive quanto ao  uso  e
conservação de máscara de uso profissional.
1.7.2 Comunicação do plano de contingência aos trabalhadores e realização de treinamentos constantes,
referentes ao tema COVID-19,  especialmente  com momento para diálogo com os seus trabalhadores (ex:
políticas de redução da propagação do vírus; higiene geral; medidas de  proteção coletiva disponíveis;
sintomas, o que fazer se estiver doente, limpeza e desinfecção; distanciamento social; gerenciamento de
estresse, entre outros).
1.7.3 Expedição de comunicações eletrônicas diárias referentes ao tema COVID-19.
2. Adoção das seguintes medidas, a cargo dos membros da comissão de licitação e contratos, gestores e
fiscais de contratos:
2.1 Inserir, expressamente, nos editais e contratos  de prestação de serviços, a obrigação de fornecimento de
EPIs, com Certificado de Aprovação ( CA), emitido pela Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da
Economia.
2.2 Inserir, expressamente, nos editais e contratos de prestação de serviços, a obrigação  de  atualização  do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ( PPRA) e do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), com reconhecimento do risco biológico SARS -COV- 2,e as medidas de
biossegurança e vigilância epidemiológica a serem implementadas, para cada tomador de serviços.
2.3 Inserir, nos contratos de prestação  de  serviços  que firmar, e em ata  de  reunião com  a contratada, nos 
contratos em curso, a obrigação  de  atualização  do  Programa  de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PPRA) e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), na  forma do item 2.2, e a
obrigação de emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), nos casos em que trabalhadores
forem confirmados com  a COVID-19  ou  estiverem  sob suspeita, nos termos do art. 169 da CLT, e de
notificação ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINAN).
2.4 Exigir que as empresas contratadas designem formalmente, nos contratos de prestação de serviços , um
preposto da empresa, antes do início  da  prestação  dos serviços, com poderes e deveres em relação à
execução do objeto do contrato (art. 44 da IN 5, do Ministério  do Planejamento, atual Ministério da
Economia) e , especialmente, para comunicar à administração pública os casos em  que os seus empregados
sofreram  acidentes  de  trabalho,  acidentes de trajeto e doenças do trabalho, como a COVID-19.
2.5 Estabelecer, nos  contratos de  prestação de  serviços, que a falta de emissão de  CAT  e notificação  ao 
SINAN  e de adoção de  medidas para  investigar as  causas  dos  acidentes de trabalho e doenças do
trabalho, como a COVID -19, será considerada falta grave, e ensejará  a rescisão  contratual, diante do
permissivo legal que possibilita à administração pública estabelecer “ os direitos e as responsabilidades das
partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas ” (art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93).
2.6 Sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa da contratada, e da  cobrança da  multa
prevista no instrumento contratual, entregar aos trabalhadores encontrados sem EPIs no local de  trabalho, os
 EPIs adequados, efetuando a compensação ou glosa do valor correspondente, na planilha de  custos  e
formação  de  preços do contrato, se nela já constar  valores  específicos  para  os EPIs que os empregados
não estavam usando, por incúria da prestadora de serviços.
2.7 Solicitar a entrega dos comprovantes de testagem dos trabalhadores, ou estabelecer com a contratada a
obrigação compartilhada de realização de  testes  para  a detecção  do vírus da COVID-19  ( RT-PCR), 
com  compensação de  valores no contrato de  prestação de  serviços, conforme a distribuição da
responsabilidade econômica  estabelecida  no  contrato  ou em aditivo.
2.8 Solicitar a entrega, pela  contratada,  de  declaração  de que seus empregados não estão recebendo o
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, com redução proporcional da jornada de
trabalho e do salário ou suspensão do contrato de trabalhos, de que trata a Lei nº 14.020/2020 .
2.8.1 Em caso da empresa não emitir  a declaração referida no item 2. 8 e informar que mantém empregados
inscritos no Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, solicitar lista com os nomes e
CPF dos empregados da contratada que  estejam trabalhando com redução de jornada de trabalho ou
suspensão de contrato de trabalho, nos termos do referido Programa.
2.8.2 Apresentada a lista, e verificando-se  que  há redução da jornada de trabalho no órgão tomador  do
serviço, efetuar a respectiva glosa  do  valor correspondente à redução proporcional do salário e da jornada
de  trabalho, por ocasião do  pagamento da  fatura de prestação de serviços.
2.8.3 Apresentada a lista, e verificando-se que há suspensão do contrato de trabalho, mas há prestação de
serviços pelo empregado ao órgão público, notificar a empresa para efetuar o pagamento  integral da
remuneração ao( s) empregado(s), comunicar o fato para a Superintendência Regional do Trabalho/Ministério
da Economia e ao Ministério Público do Trabalho e rescindir o contrato de prestação de serviços.
 
Brasília, 30 de setembro de 2020.

Referência: Process o nº SEI-080007/007732/2021 SEI nº 28023227
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