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Endereço: Av. Dr. Anysio Chaves, no 1001, bairro Aeroporto Velho

CEP: 68.030-290

Cidade: Santarém-PA

Fones: (93) 2101 5300

2. OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente certame CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,

CONSERVAÇÃO E HIGIENTZAÇÃO DA CÂprnna MUNTCTPAL DE

SANTARÉM-PA.

3.1. A Câmara Municipal de Santarém, no sentido de atender suas necessidades precípuas

incorporadas não apenas em seus atos legislativos, necessita que a sua estrutura administrativa

esteja adequada e a sua funcionalidade intema capaz de atender sua missão.

No desenvolvimento de seu mister existe a necessidade de limpeza e higienização da Casa

Legislativa. Ainda, A Câmara Municipal de Santarém,{PA, alerta ao propósito de combater à

Pandemia por COVID 19 que tem sua segunda onda neste exato momento em todo território

nacional e com muita intensidade em nossa região, tem adotado diversas medidas de prevençào

que objetivam proteger seus servidores e paÍlamentaÍes no exercício de suas atividades

funcionais, bem como a população de um modo geral.

Orgão: Câmara Municipal de Santarém - CMS

3. JUSTIFICATIVA
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Entre as principais providências, destaca-se a necessidade de constante de I rmpeza e

higienização de nossos ambientes, o que mesmo em cenáLrio de normalidade é imprescindír,el

para o funcionamento da casa.

Informa ainda que para obtenção do quantitativo necessário de pessoas para a execução do

serviço valeu-se de ampla pesquisa em diversos editais de pregões realizados Brasil a fora e

com o objetivo de adotar as melhores práticas, pensando também no bem-estar laborar dos

colaboradores que estiverem prestando serviço, chegou a produtividade diríria média esperada

de 700m'zpor colaborador, cobrindo assim toda a áírea construída desta Casa Legislativa.

3.2. Considerando que o administrador público, ao gerir a máquina estatal na busca da

satisfação do interesse coletivo, se submeter a um Regime Jurídico-administrativo marcado pela

existência de prerrogativas e sujeições e dotado de princípios logicamente concatenados que

disciplinam a atuação dos gestores da coisa pública, onde alguns destes princípios estão

expressos exemplificativamente na Constituição Federal (artigo 37, caput), quais sejanr.

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, constituindo o que a doutrina

denomina de princípios basilares da Administração Pública.

3.3. Ainda sobre a atuação da Administração Pública a Carta Magna (artigo 37, XXI)

estabeleceu a licitação como regra para a realização de obras, serviços, compras e alienações.

Desta forma, no intuito de atribuir as contratações públicas maior transparência e efetividade.

a Lei 8.666193 veio estabelecer normas gerais sobre o procedimento licitatório, às quais o

administrador público se encontra adstrito.

3.4. O princípio da pubticidade se insere nesse meio como mais um instrumento na busca da

probidade administrativa e contribui para o alcance dos objetivos da administração pública'

uma vez que a ampla dirulgação do certame possibilita o acesso indistinto de todos os

interessados à licitação e, em consequência" contribui para ampliar o universo de propostas.

3.5. Este princípio assume elevado grau de importância, uma vez que' alem de princípio geral

de Direito Administrativo, também constitui condição de eficácia da própria licitação (aÍ' 21,

Lei8.666/93)edocontratoadministrativo(aÍ.61,§único,Leis.666l93).Verifica-se,pois.

queoprincípiodapublicidadeensejaarealizaçãodocontroledosatosadministralivospelo

povoecontribuiparaefetivaçãodosdemaisprincípios,taiscomomoralidadeeimpessoalidade.

3.6. Da anáise da Lei de Licitações, resta configurado que, no que pese o princípio da

publicidadenãoserestringiràpublicaçãodoavisodalicitação'diantedaessencialidadeda
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divulgação da ocorrência do certame para a legitimação dos procedimentos adotados na

contratação pública, a disciplina do artigo 2l da Lei 9.666/93 se reveste de importância ímpar

para a efetividade dos princípios que regem a Administação pública. Neste sentido, reforçando

a essencialidade da transparência dos atos administrativos para o alcance de uma Adminisrração

proba e eficiente, arrematamos as considerações do presente aÍigo com as sábias palavras de

colaço Antunes (1990, apud AMARAL, 2007, p. l9): "uma Administração opaca infantiliza,

uma Administração transparente esclarece e tranquiliza,,.

3.7. A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico,

ficando sob a responsabilidade da Câmara Municipal através do Núcleo Técnico de Licitações.

a realízação do certame.

4. DETALHAMENTO DO OB.IETO

VALOR
TOTA LM ÉDI

o
o/A\

R$ r25.494.0n

RS 125.{9.1.U8

5. FUNDAMENTO LEGAL

5.1 Lei n'. 8.666/93, atualizadai

5.2 Lei n. 10.520 de 17107/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão.

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

5.3 Decreto no 3.555 de OgloS/2ooo, que aprova o Regulamento para a modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;

ITEM DISCRIM INAÇÁO UN ID QTD
VAL. UNIT.

MÉDIo

t2 RS 10.457.84I

Limpeza e Conservâçilo da Câmara
Municipâl de Sântârém - Área
Internâ/Externâ das Salas, Halls e

Corredores, Banheiros, Copa/Cozinha,
com 03 pessoas.
. 44 horas semanais
. Produtividade Diária Esperâda 700m'

MES

TOTAL
(Cento e vinte e cinco mil, quatroc€nlos e noventa e quatro reais e oito centavos)

s\
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5.4 Lei Municipal 18.347 12010, qte institui o tratamento diferenciado para as ME e Epp no

âmbito do Município de Santarém;

5.5 Decreto Municipal n"444/2005, de25/1112005;

5.6 Lei complementar 12312006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de

Microempresa e Empresa de Pequeno poÍe.

6. PRAZO DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃo

6-1. o Prazo para o fomecimento dos serviços será de 12 (doze) meses imediatamente após o

encamiúamento via correio eletrônico (e-mail) da ordem de serviço, objeto deste Edital.

6.2. os textos deverão ser encamiúados à contratada, j untamente com a solicitação do serviço.

através de correio eletrônico (e-mail).

6.3. Os serviços deverão ser realizados de forma a garantir a melhor higiene possivel da Câmara

Municipal de Santarém. A frequência, Iocais e rotinas de limpeza deverão ser informadas ao

Preposto da Empresa conforme as necessidades apresentadas pela Casa na duração do contrato.

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1. O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de

sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso I.

§ 2" e art. 65, I, alínea b, § l'da Lei de Licitações e Contratos 8.666193.

8. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Dg

q

'ú tt'

8.1. A Contratada compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de Referência;

8.2. A Contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;

8.3. A Contratada será responsável pela observância de toda legislagão pertinente direta ou

indiretamente aplicável ao objeto do Termo de Referência;



CIPÁT I

PODER LEGISTATIVO
cÂMARA MUNIcIPAL DE SANTARÉM

Avenidâ Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANIARÉM-PARÁ

CNPJ ne 10.219.202100O7-A2

'.à

aq

8.4. A contratada será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada
a contratante ou a terceiros, decorÍentes da execução do objeto do Termo de Referência.
isentando a contratante de todas as recramações que porventura possam surgir, ainda que tais
reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou
jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

8.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fomecimento do objeto
do Termo de Referência qualquer relação de emprego entre a contratante e os empregados da
Contratada;

8,6. A contratada se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto do Termo de

Referência, tais como salarios, encargos sociais, previdenciiírios, trabalhistas, comerciais,
seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros beneficios

exigidos. A inadimplência da Contratada para com estes encargos, não transfere a Contratante

à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o obieto do Contrato;

8.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante;

8.8. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da contratanre.

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa

ordem e às normas disciplinares da Contratante;

8.9. Manter os seus empregados usando Equipamento de proteção Individual, observando as

melhores técnicas da segurança do Trabalho e ainda com o agravante do ceniírio pandêmico

que vivemos atualmente e deverá estender-se por mais algum tempo;

8.8. Acatar todas as orientações da Contratante, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-

se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo

às reclamações formuladas;

8.9. Manter, durante o fomecimento do objeto do Termo de Referência, em compatibilidade

com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

8.f0. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fomecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

8.11. Cumprir os horários de serviço estabelecidos pela CONTRATANTE, qual seja,,l4

horas semanais de segunda-feira a sexta-feira, a partir de 07:30hs (sete horas e trinta

minutos);
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8'12' Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Intemas, quando for o caso;
8'13' Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse da câmara M,nicipal de santarém ou de terceiros de que tomar
coúecimento em razão da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar
seus empregados nesse sentido;

8'14' 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 perigoso ou insalubre;
8'15. Implantar os serviços contratados no prazo mriximo de 05 (cinco) dias a contar do iníci.
da vigência do contrato, de acordo com as condições estabelecidas e conforme especificações
deste termo;

8'16' Se responsabilizar pelo transporte dos prestadores de serviço no caso de greve.
paralisação ou qualquer outra perturbação no transporte público, providenciando que os
colaboradores cheguem à câmara Municipal de santarém em horiirio hábil para o trabalhr;
8'17' suprir, no prazo máximo de 2 horas após a comunicação da câmara Municipal de
Santarém, a falta de qualquer posto de trabalho;

8'18' Encaminhar a câmara Municipal de Santarém, com antecedência de 30 (rinta) dias,
relação do(s) empregado(s) que usufruirão férias no período subsequente, assim como daqueles
que irão substituí-los;

8.19. comunicar a equipe ao f,iscal do contrato, por escrito, no pr.vo de l0 (dez) dias úteis.
quaisquer alterações havidas no contrato social, exemplo: alteração nos sócios, mudança de

endereço e etc. durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos

comprobatórios da nova situaçào.

8.20. Manter Preposto na câmara Municipal de santarém durante a vigência do contrato que

solicite a execução dos objetos mencionados e mantenha a gestão das demandas sobre os

colaboradores da empresa a serviço da casa.

8.21. zelar pela guarda, conservação e melhor uso do material fornecido pela contratante

para a execução dos serviços.
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9. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

9.1. Efetuar os pagamentos correspondentes à faturas emitidas dentro do prazo legal;

9.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação;

9.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela

CONTRATADA;

9.4. Permitir acesso aos funcionririos da GONTRATADA, desde que devidamente

identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários

de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos firmados entre as partes.

9.5. Notificar a GONTRATADA, fixando prazo paÍa correção das irregularidades ou deÍ'eiros

encontrados;

9.6. Fomecer todo o subsídio necessririo à realização dos trabalhos dentro dos melhores padrões

e técnicas, com detalhamento, clareza e objetividade.

9.7. Fomecer os produtos e equipamentos necessários a execução dos serviços. A empresa

através do seu proposto ficará responsável pela sua guarda, conservaçâo e melhor uso do

material fomecido.

9.8. Informar a frequência, locais e rotinas de limpeza ao Preposto da Empresa conforme as

necessidades apresentadas pela Casa na duração do contrato.

IO. FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do

conrraro, o servidor JoÃo LUIS DE SENA FIGUEIRA, servidor público, Matrícula no

l210og-2, designado peto órgão solicitante como FISCAL TITULAR e o servidor EDNAIR()

GIULIO GOMES BARBALHO, servidor pública, Matrícula n"

120631-1, designado pelo órgão solicitante como FISCAL SUBSTITUTO, observando-se as

disposições contidas no aÍigo 67 e parágrafos da Lei 8.666193, cabendoJhes dentre outros:

10.2. Solicitar a execução dos objetos mencionados;

\
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10'3' supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas
para regularização das falhas ou defeitos observados;

10.4. Levar ao coúecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua
competência;

l0'5' Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da
Administração, tempestivamente, todas as providências necessarias ao bom andamento desle

contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que

comprovem essas solicitações de providências;

10.6. Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar

as ocorrências de indisponibilidade;

10.7. Encaminhar à autoridade competenle os documentos que relacionem as importâncias

relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

r0.8. o acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da

CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao

CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.

10.9. As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE.

encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela

CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

10.10. Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalizaçào.

observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos.

bem como de todas as condições impostas no instrumento contmtual.

10.11. E vedado a Câmara Municipal de Santarém e aos fiscais designados, exercer poder de

mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e

responsáveis por ela indicados.

10.12. Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela

Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.

t

I I. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

I J
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11.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte dotaçào

orçamentária da Câmara Municipal de Santarém, que integram o objeto da licitação:

01 .03 1.00012.00 t.3.3.90.39.00

I 1,2. Para o ano de 2022 a reserva orçamentária será informada através de âpostilamento

I2. I)O PACAMENTO

12.1. O pagamento será em moeda corrente do País até 30 (trinta) dias a contar da certiÍicaçâo

de que o objeto loi aceito, creditado em favor da vencedora, atraves de ordem bancária de

contbrmidade com as informações indicadas expressamente pela sociedade empresária.

banco:_; Agência _; Conta Corrente _; Localidade _, onde deverá ser

efetivado o crédito, o qual ocorrerá após a data de apresentação da competente nota Íiscal

eletrônica junto ao departamento de finanças, em anexo a esta, todas as certidões peÍinentes'

conforme artigo 40, inciso XIV, alínea "a" e artigo 55, inciso XIII, daLei 8.666/93.

13. DO LOCAL DE EXECU CÁO I)OS SERVICOS

13.1. Os serviços serão executados nas instalações prediais da Câmara Municipal de Santarérn,

localizada em Santarém/PA, a saber:

Avenida Dr. Anysio Chaves, l00l

CEP. 68.030.290 - SANTAREM-PARÁ

13.2. Os serviços deverão ser prestados a partir das 7:30hs (sete horas e trinta minutos). em

consonância com o horiírio de funcionamento das atividades administrativas na câmara

Municipal de Santarém;

13.3. Os horários da prestação de serviço podem sofrer alterações pela equipe de fiscalização

do contrato, sendo respeitados o intervalo interjomada e intrajomada, desde que não ocorra

acréscimo sobre ajornada de trabalho.

I4. CLASSIFICACÃO DOS SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS
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14.1. os serviços objeto da presente contratação caracterizam-se como de natureza comum de

caráter contínuo, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fomecedores e sãcr

facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor

preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

15. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

15,1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei n'8.666/93. Lei n'

10.52012002. e legislação em vigor.

Data:19103/2021 Data: 19/0312021

Solicitado por: Autorizado por:

ENE LIBf,RAL CUNHA
Diretora Geral - CMS

Port. N" 003/202 l -DAF-DRH

IIONAN LIBERAL LIRA
OR

Presidente da Qtnara Municipal de Santarém
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