
EDITAL Nº 037/2016 
CONVITE Nº 013/2016 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa/RS, no uso legal de suas atribuições e de 

conformidade com a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público 

para o conhecimento dos interessados que, às 14 horas do dia 21 de outubro de 2016, na 

Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, sita na Avenida Professor Sérgio 

Beninho Gheno, 1.046, se reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber 

propostas para a contratação de empresa para terceirização de serviços. 

 

1 – OBJETO 

1.1 – Constitui objeto da presente licitação para contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços terceirizados contínuos, conforme descrito no 

ANEXO I- Objeto. 

1.2 – Caberá à CONTRATADA: 

1.2.1 – A empresa deverá apresentar profissionais habilitados, responsabilizando-se 

em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos, por culpa ou dolo, vierem a 

causar, inclusive nos maquinários utilizados e para com terceiros. 

1.2.2 – Na seleção deverão ser observadas qualidades como: polidez, discrição, 

aparência e trato para lidar com o público. 

1.2.3 – Faz parte integrante deste objeto os materiais a serem utilizados: mão de obra, 

EPIs (equipamentos de proteção individual), uniforme, crachás, vale transporte, vale 

alimentação, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a 
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terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado no serviço, contra riscos de acidente de 

trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e 

previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do 

Município de Vespasiano Corrêa/RS. 

1.2.3.1 – Fornecer todo equipamento de proteção individual (EPI’s), assim como, a 

fiscalização permanente sobre a efetiva utilização dos equipamentos, pelo técnico em 

segurança do trabalho da contratada. 

1.2.4 – Os profissionais deverão apresentar-se no local de trabalho devidamente 

identificados com crachás da empresa adjudicatária. Na execução dos serviços deverão 

ser utilizados profissionais rigorosamente selecionados e com treinamento especifico para o 

desempenho das atividades para as quais será a empresa vencedora contratada. 

1.2.5 – A contratada deverá fornecer às suas expensas exclusivamente e, 

obrigatoriamente todos os equipamentos de segurança do trabalho, uniformes, crachás de 

identificação, vale transporte, vale alimentação dos prestadores de serviços. 

1.2.6 – Poderá ser solicitado, a qualquer tempo, a substituição do prestador de 

serviço indicado pela contratada, caso este não esteja desempenhando ou correspondendo 

nas funções determinadas pelo Município. 

1.2.7 – Quando o ocupante do posto de trabalho tiver de ficar afastado do trabalho 

por qualquer motivo, por período superior a 2 (dois) dias, é responsabilidade da empresa a 

substituição daquele, bem como comunicar a Secretaria envolvida e a Secretaria de 

Administração da substituição e/ou transferência. 

1.2.8 – A Licitada interessada em participar do presente certame, deverá apresentar 

proposta para todos os itens do objeto.  
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2 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS 

2.1 – As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, assinada em sua 

última folha e rubricada nas demais, sem rasura ou emendas, contendo na sua parte externa 

e fronteira a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 013/2016 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 
AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 013/2016 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 

2.2 – O envelope nº 01 deverá conter: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

b) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da licitante; 

c) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais e da 

Dívida Ativa da União; 

e) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata; 

h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
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i) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 

j) Comprovante de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, firmada por contador, para as empresas que comprovadamente se enquadrarem na 

Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

OBS: Os documentos apresentados poderão ser originais, cópias autenticadas ou 

cópias simples, desde que acompanhadas dos originais. 

2.3 – O envelope nº 02 deverá conter: 

2.3.1 – A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 30 (trinta 

dias), e deverá ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a 

última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem 

clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) descrição completa dos serviços ofertados; 

c) A Proposta financeira deverá ser formulada, contendo preço unitário, total do 

item e total geral e deverá ser acompanhada pela Planilha de Composição de Custos 

(ANEXO III), individual por posto de trabalho e por item. No referido preço deverão estar 

incluídos, salários e todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, contribuições 

sociais, impostos e taxas comerciais, vale transporte, vale refeição, uniformes, crachás, 

material de segurança do trabalho (EPIs) e outras despesas que eventualmente incidam 

sobre a operação, e/ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por 

conta da empresa licitada vencedora. 

d) Cada licitada deverá elaborar sua própria planilha de composição de custos com 
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as características da empresa, observando a legislação vigente. A planilha deverá ser aberta 

de possível identificação da composição de custo para conferência e transparência do 

certame. 

e) Na planilha de custos, os salários deverão ser cotados de acordo com os valores 

indicados no (anexo II), as propostas que não respeitarem os valores indicados serão 

desclassificadas. 

f) Deverão ser indicados,  na  planilha  de  custos,  o  custo  com  os  Sindicatos,  

convenções coletivas que conduzem as categorias profissionais que executarão os serviços 

e as respectivas datas bases e vigências com base no Código brasileiro de Ocupação, 

(CBO). Deverão ser anexadas, ainda, junto às planilhas de formação de custos, cópias de 

todas as convenções coletivas utilizadas na formação de preços. 

g) Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 

no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 

houver, também em eventual contratação. 

 

3 – DO JULGAMENTO 

3.1 – O julgamento será pelo menor preço global. 

3.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o 

disposto no parágrafo segundo do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todas as licitadas. 

3.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovadamente se 

enquadrarem na Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, terão facultado o 

dispõe no capítulo V da respectiva Lei, para fins de critério de desempate. 
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4 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 – Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

5 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 – Os serviços serão solicitados  conforme  a  necessidade,  caso  não  sejam  

necessários, num primeiro momento, à prestação de serviços de todos os profissionais 

relacionados, fica o Município dispensado de efetuar o pagamento destes. 

 

6 – DO PAGAMENTO 

6.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente ao da prestação do serviço, comprovada a execução dos serviços, conforme  

Calendário de Pagamentos à Fornecedores. 

6.2 – Para a liberação das faturas a contratada deverá comprovar através de cópias, 

comprovante de quitação dos salários vale transporte, vale alimentação, guias de 

pagamento do INSS, SEFIP com protocolo de entrega, guia de pagamento de FGTS, 

apresentação da Negativa do FGTS e INSS, Federal, Municipal e CNDT, relatório da 

folha de pagamento e quitação das rescisões de contrato, sendo que tudo refere-se ao 

mês da prestação dos serviços. 

6.3 – A NF deverá vir acompanhada do relatório dos serviços prestados em cada 

setor, com vista do secretário que confirmará a realização dos mesmos e que fiscalizou o 

efetivo cumprimento e a quantidade dos serviços prestados. 

6.4 – A Contratada ficará sujeita a retenção de 11% sobre o total da fatura nos 
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termos do art. 31 da Lei nº 8.212, sendo passível de deduções conforme regulamentos do 

INSS. 

6.5 – A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº da Tomada de Preços, a fim de verificação dos serviços e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

6.6 –  Os Serviços extras serão pagos como horas extras, e somente, serão 

executados  com expressa justificativa e autorizados por escrito pela Contratante.   

 

7 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão na seguinte dotação 

orçamentária: 

06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

03- Manutenção do Ensino Infantil 25% 

12.365.0012- Educação 

2021- Manutenção do Ensino Infantil 

3.3.1.90.34.00000000- Outras Despesas de Pessoal    9609 

 

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 – As licitadas que não cumprirem com as obrigações assumidas ficarão sujeito às 

penalidades de que tratam os artigos 81 e 87, da Lei Nº. 8.666/93, além da aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o total envolvido. 
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8.2 – O Município se reserva o direito de revogar ou anular a presente licitação, tudo 

isso, com o objetivo de resguardar sempre o interesse público, sem que caiba as licitadas 

quaisquer direitos à reclamação ou indenização. 

8.3 – Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atos e ou contratos, as licitadas devidamente credenciadas ou seus 

representantes legais comprovadamente credenciados e, os membros da Comissão de 

Licitações. 

8.4 – Para fins do disposto no artigo 22, § 7º da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações, a 

licitante convidada que se mantiver silente ou não devolver o ato convocatório até a data e 

hora da sessão de habilitação e julgamento, presumir-se-á o seu manifesto desinteresse em 

participar do certame licitatório. 

8.5 – Maiores informações sobre este Convite serão prestadas na Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças, sita na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno nº 1.046, na 

cidade de Vespasiano Corrêa/RS, no horário das 8h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. 

 
Vespasiano Corrêa/RS, 13 de outubro de 2016. 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 

Aurio André Coser 
  Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 

Regina Vescovi Daltoé 
Assessor Jurídico 
OAB/RS nº 93.109 
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EDITAL Nº 037/2016 
 CONVITE Nº 013/2016  

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

terceirizados contínuos, solicitados pelas secretarias Municipais, conforme descrição abaixo: 

 

01 – SERVIÇOS DE ATENDENTE DE CRECHE: 
Executar atividades diárias de recreação, de artes, entretenimento e rítmicas sob a 

orientação da profissional da educação; acompanhar as crianças em passeios, visitas e 

festividades sociais em auxílio ao professor; executar, orientar e auxiliar as crianças, no que 

se refere à higiene pessoal; auxiliar na alimentação; servir as alimentações e auxiliara as 

crianças menores a se alimentar; auxiliar as crianças menores a desenvolverem a 

coordenação motora, mediante exercícios e brinquedos, conforme orientação do professor 

responsável; observar a saúde e o bem estar das crianças, comunicando ao professor 

qualquer alteração, ajudando, quando necessário, a levá-las ao atendimento médico e 

ambulatorial; ajudar a administrar os medicamentos, conforme prescrição médica, sob 

orientação; orientar os pais quanto à higiene infantil; comunicar ao professor e à direção da 

escola, qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; ajudar o professor na apuração da 

freqüência diária e mensal das crianças; executar tarefas afins. Os serviços deverão ser 

executados de segunda à sexta-feira, distribuídos em 20 (vinte) horas semanais diurnas. 

 

02 – SERVIÇOS COZINHEIRO: 
Preparar refeições de acordo com os cardápios; encarregar-se de todos os tipos de 

cozimento em larga escala, tais como: vegetais, cereais, legumes, carnes de variadas 

espécies; preparar sobremesas e sucos; eventualmente fazer pães, bolos, biscoitos e artigos 

de pastelaria em geral; encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos; fazer os 

pedidos de suprimento de material necessário à cozinha ou a preparação de alimentos; 

operar com os diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha; 

distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; supervisionar e auxiliar nos serviços 
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de limpeza, zelando pela conservação e higiene dos equipamentos e instrumentos de 

cozinha; executar tarefas afins. Os serviços deverão ser executados de segunda à  sexta-

feira, distribuídos em 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas. 

 

3 – SERVIÇOS DE MONITOR: 
Executar atividades que se relacionam com as crianças, tais como: recreação, auxiliar 

as crianças na higiene pessoal, troca de fraldas, sempre que necessário, nos primeiros 

socorros, alimentação. Executar serviços gerais, tais como: limpeza do prédio, cozinha, 

recepção ao público. Orientar e coordenar o planejamento, a execução e os entretenimentos, 

tais como: atividades musicais rítmicas e outras atividades de recreação a serem 

desenvolvidas pelas crianças na creche; de outros estabelecimentos educacionais e, ou 

ainda, que freqüentem praças de esportes ou locais de lazer; consultar e trocar idéias com 

orientadores educacionais para obter informações que facilitem as atividades educacionais e 

recreativas postas em prática pelas crianças que lhe são confiadas; auxiliar a desenvolver, 

nas crianças que estão sob sua orientação, o gosto pelas atividades recreativas, procurando 

desenvolver e estimular suas inclinações e aptidões; procurar infundir nas crianças hábitos de 

limpeza, obediências, tolerância e outros atributos morais e sociais; supervisionar as 

atividades recreativas das crianças e orientar no sentido de se precaverem contra lesões ou 

luxações; executar outras tarefas correlatas. Os serviços deverão ser executados de 

segunda à  sexta-feira, distribuídos em 30 (trinta) horas semanais diurnas. 
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EDITAL Nº 037/2016 
CONVITE Nº 013/2016 

ANEXO II 
DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO 

 
 

Serviços 
Salários com 
insalubridade 

Total de 
Postos 

Carga horária Custo estimado 
unitário 

Custo estimado 
total 

Serviços de 
Atendente de Creche 

 
 

R$ 1.352,77 

 
 

3 

 
 

20 h semanais 
  

Serviços de 
Cozinheiro 

 
R$ 1.352,77 

 
1 

 
44 h semanais 

  

Serviços de Monitor 
de Creche 

 
R$ 1.352,77 

 
4 

 
30 h semanais 

  

     R$  
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EDITAL Nº 037/2016 

CONVITE Nº 013/2016 

ANEXO III 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS POR ITEM 
 

1 Tipo de serviço Quantidade 
   
   
   
   
   
   

 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra: 

2 Salário mínimo oficial vigente  
3 Categoria profissional (vinculada 

contratual) 
à execução  

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

Nota: Deverão ser informados os valores unitários por empregado. 
 

I Remuneração % Valor (R$) 
A Salário*   
B Adicional Noturno   
C Adicional Periculosidade   
D Adicional Insalubridade   
E Outros (especificar)   

 Total de Remuneração   
* os salários deverão ser cotados de acordo com os indicados no ANEXO II, 
sob pena de desclassificação da proposta. 
 

II Insumos de Mão de obra (*) Valor (R$) 
A Vale transporte  
B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)  
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C Uniformes/equipamentos  
D Assistência médica  
E Seguro de vida  
F Treinamento/Capacitação/Reciclagem  
G Auxílio Funeral  
H Outros (especificar)  

 Total de Insumos de Mão de obra  
 

Nota(*):  o  valor  informado  deverá  ser  o  custo  real  do  insumo  (descontado  o  
valor eventualmente pago pelo empregado). 
 

Quadro com detalhamento de encargos Sociais e Trabalhistas 
 

Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço 
contratado, inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou 
estimativas, desde que devidamente justificado. 
 

As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias 
em determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva 
dos trabalhadores da Contratada para com a Administração. 

Grupo “A”: 
01 – INSS ( %) R$ 
02 – SESI ou SESC (   %) R$ 
03 – SENAI ou SENAC (   %) R$ 
04 – INCRA (   %)R$ 
05 – salário educação (   %) R$ 
06 – FGTS (   %) R$ 
07 – seguro acidente do trabalho (   %) R$ 
08 – SEBRAE (   %) R$ 
Grupo “B”: 

 

09 – férias (   %) R$ 
10 – auxílio doença (   %) R$ 
11 – licença maternidade (   %) R$ 

 

12 – licença paternidade (   %) R$ 
13 – faltas legais (   %) R$ 
14 – acidente de trabalho (   %) R$ 
15 – aviso prévio (   %) R$ 
16 – 13º salário (   %) R$ 
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Grupo “C” 
17 – aviso prévio indenizado (   %) R$ 
18 – indenização adicional (   %) R$ 
19 – indenização (rescisões sem justa causa)(   %) R$ 
Grupo “D” 
20 – incidência dos encargos do grupo “A” sobre os itens do grupo “B”(   %) R$ 
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS R$ ( )(   %) 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais): 
R$ ( ). 

 
 
 

Módulo: Demais componentes 
 

 Demais Componentes % Valor (R$) 
A 

 

B 
Despesas Operacionais/administrativas 

 

Lucro 
  

 Total de Demais Componentes   
 

Módulo: Tributos 
 
 

A 
Tributos 

 

Tributos Federais (exceto IRPJ e CSLL) 
(especificar) 

% Valor (R$) 

B Tributos Estaduais/Municipais (especificar)   
C Outros tributos (especificar)   

 Total de Tributos   
 

Nota: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre   o 
valor do faturamento. 

VALOR MENSAL TOTAL REF. MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

 Unid/Elementos Valor 
A Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços)  
B Insumos diversos (mat./maq./equip.)  
C Demais componentes  
D Tributos  
E Valor mensal do serviço  
F Preço mensal do serviço por funcionário 220 horas mês  
G Valor por unidade de medida  
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H Valor global da proposta (valor mensal  do  serviço  x nº  meses do 
contrato) 

 

   
(*) Valor mensal da mão-de-obra para prestação de serviços deverá se cotado 
por preço unitário considerando por posto de serviços. 
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