
 

 

CONTRATO Nº 009/2014 
 

TERMO ADITIVO 01/2015 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO “PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO” QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

– CFMV E A EMPRESA MISTRAL 

SERVIÇOS LTDA. 

 

 

  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, neste 

ato representada por seu Presidente, BENEDITO FORTES DE ARRUDA, médico 

veterinário inscrito no CRMV-GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 088.404.311-87, doravante 

denominada CONTRATANTE, e MISTRAL SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.922.287/0001-20, sediada no SAAN Quadra 

01, lote 1050, parte “B”, na cidade de Brasília - DF, neste ato representada pelo seu Sócio-

Gerente, STENIO MARQUES DO NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o n. 

602.611.531-53, portador da cédula de identidade n° 1.435.934, expedida pela SSP/DF, em 

conformidade com a procuração e/ou contrato social contidos nas folhas 457 a 463 do 

Processo n° 8910/2013, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e 

avençado, e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com minuta 

examinada pela Assessoria Jurídica, “ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 

n° 8.666/93, e em conformidade com o constante do processo acima citado, este 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO, mediante execução indireta sob o regime de empreitada por preço global 

(prestação de serviços), que se regerá pelas disposições da Lei n° 8.666/93, e pelas seguintes 

cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação, 

incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) e de proteção coletiva (EPC’s), conforme especificações constantes do 

Anexo deste contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 

2.1. O valor total deste contrato para o período de sua vigência é de R$ 166.500,00 (cento e 

sessenta e seis mil e quinhentos reais), conforme tabela a seguir: 

 

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

Quantidade 

de postos 

 

Carga 

horária  
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Global 

(R$) 

04 
44 horas 

semanais 
3.468,75 13.875,00 166.500,00 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA 
 

3.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota de Pré-empenho disponíveis 

para o ano de 2014, sob as Rubricas nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 – LOCAÇÃO DE MÃO-

DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO TERCEIRIZADO. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

4.1 O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto nº 

5.450/05, vinculando-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 004/2014, constante do 

processo nº 8910/2013, bem como da proposta da CONTRATADA. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA 

VIGÊNCIA  
 

5.1. O início da execução dos serviços será a partir do dia 03/04/2014. 

 

5.2. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, de 03/04/2014 a 03/04/2015, 

podendo no interesse da desta Autarquia Pública e devidamente justificado, ser prorrogado 

por iguais e sucessíveis períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos 

os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela 

autoridade competente:  

5.2.1. os serviços foram prestados regularmente; 



 

 

5.2.2 a CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária por 

3 (três) vezes ou mais, exceto a decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da 

garantia contratual; 

5.2.3. a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;  

5.2.4. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e  

5.2.5. a CONTRATADA concorde com a prorrogação. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA 

 

6.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da entrega da via do instrumento do contrato, o comprovante de prestação 

de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado 

do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária. 

 

6.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 

6.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 

6.2.2. Prejuízos causados à contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

 

6.2.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à CONTRATADA; 

 

6.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela CONTRATADA. 

 

6.3. Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem 

expressamente os eventos indicados nos subitens 6.2.1 a 6.2.4 do item 6.2 supracitado. 

 

6.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta 

específica com correção monetária, em favor do CFMV.  

 

6.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 

máximo de 2% (dois por cento).  



 

 

6.6. 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 nº 8.666, de 1993. 

 

6.7. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e 

das cláusulas contratuais.  

 

6.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 

pelo CFMV com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.  

 

6.9. Será considerada extinta a garantia:  

 

6.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 

CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato 

 

6.9.2. Após o seu perfeito cumprimento, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados 

após a data do vencimento do contrato. 

 

6.10. Isenção de Responsabilidade da Garantia. 

 

6.10.1. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

 

6.10.1.1. Caso fortuito ou força maior;  

 

6.10.1.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais;  

 

6.10.1.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes 

de atos ou fatos praticados pela Contratante;  

 

6.10.1.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.  

 

6.10.2. Caberá à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista 

nos subitens 6.10.1.3 e 6.10.1.4 do item 6.10.1, não sendo a entidade garantidora 

parte no processo instaurado pela Contratante; 

 



 

 

6.10.3. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 

que não as previstas neste item. 

 

6.11. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 

comunicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Contrato, no Edital 

CFMV de Pregão Eletrônico nº 04/2014 e seus demais Anexos, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

7.2. A CONTRATADA, além das obrigações previstas no ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS, deve ainda: 

 

7.2.1. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na 

execução do contrato; 

 

7.2.2. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 

licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato 

impeditivo da manutenção dessas condições; 

 

7.2.3. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes 

da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de 

acidentes, tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes e outras que por 

ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

7.2.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso 

às dependências da CONTRATANTE; 

 

7.2.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 

execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

 

7.2.6. Comunicar ao setor responsável da CONTRATANTE qualquer anormalidade 

constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

 



 

 

7.2.7. Apresentar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, os comprovantes de 

pagamento de salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos 

sociais; 

 

7.2.8. Permitir à CONTRATANTE o acesso ao controle diário de frequência e às 

carteiras profissionais dos empregados alocados à execução do serviço contratado; 

 

7.2.9. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 

serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 

 

7.2.10. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 

empregados quando da execução do serviço objeto contratado; 

 

7.2.11. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não 

forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço 

contratado; 

 

7.2.12. Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos 

serviços, observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade 

moral; 

 

7.2.13. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, 

substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, 

qualquer deles considerado inconveniente pelo representante da CONTRATANTE; 

 

7.2.14. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia 

Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da prestação do serviço 

constante da fatura (Lei nº 4.923/65); 

 

7.2.15. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE; 

 

7.2.16. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE; 



 

 

7.2.17. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada 

por prevenção, conexão ou continência; 

 

7.2.18. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação; 

 

7.2.19. Manter sede, filial ou escritório na cidade de Brasília/DF com capacidade 

operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como 

realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e 

demissão dos funcionários; 

 

7.2.19.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da assinatura do contrato, o cumprimento desta obrigação. 

 

7.2.20. Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do 

contrato, cartão cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados; 

 

7.2.20.1. Caso o empregado não deseje o acesso ao cartão cidadão, a 

CONTRATADA deve apresentar relação dos seus funcionários que se 

enquadram nesta situação, na qual conste assinatura comprobatória de que estes 

tomaram conhecimento dos benefícios de sua concessão e optaram por não o 

acessarem; 

 

7.2.20.2. Caso não seja possível a emissão do cartão cidadão pela Caixa 

Econômica Federal, como na hipótese de o trabalhador ser cadastrado em 

programas de transferência de renda, a CONTRATADA deve apresentar as 

devidas justificativas, acompanhadas de comprovações do conhecimento do 

empregado acerca da situação. 

 

7.2.21. Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências 

localizadas na Cidade de Brasília/DF; 

 

7.2.22. Providenciar, junto ao INSS, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 

assinatura do contrato, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o 

Extrato de Informações Previdenciárias. 

 

7.3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 



 

 

7.3.1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 

 

7.3.2. A subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

 

7.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE, ativo ou aposentado, há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante 

de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, 

durante a vigência deste contrato; 

 

7.4. A CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus anexos, deve ainda: 

 

7.4.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da CONTRATADA; 

 

7.4.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 

para a execução do serviço; 

 

7.4.3. Colocar a disposição dos empregados da CONTRATADA local para guarda de 

uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 

 

7.4.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 

 

7.4.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, 

consideradas de natureza grave; 

 

7.4.6. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e efetuar o pagamento mensal 

devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e 

exigências do contrato. 

 

7.4.7. Efetuar o pagamento a contratada na data prevista nesta avenca, atendidas as 

exigências prevista alíneas de “a” a “d” do item 8.1.1 da Cláusula Oitava. 

 

7.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste 

contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 

CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a CONTRATANTE. 

 



 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
 

8.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias, a CONTRATADA deverá: 

 

8.1.1. Entregar, juntamente com a Nota Fiscal, ao setor responsável pela fiscalização 

do contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de 

originais para conferência pelo servidor que as receber, dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

 

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu 

domicílio o sede;  

 

d) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;e 

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

8.2. A contratada deve apresentar em até 15 (dias) dias após o último mês de prestação dos 

serviços (extinção ou rescisão do contrato), a documentação adicional abaixo relacionada, 

acompanhada de cópias autenticadas em cartório - ou cópias simples acompanhadas de 

originais para conferência pelo servidor que as receber: 

 

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de 

serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 

rescisões contratuais; 

 

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de 

cada empregado demitido. 

 

8.3. As inconsistências ou dúvidas, verificadas na documentação entregue relacionada nos 

subitens 8.1.1, terão o prazo máximo de 7 (sete) dias consecutivos, contados a partir do 



 

 

recebimento da diligência pela CONTRATADA, para serem formal e documentalmente 

esclarecidas. 

 

8.4. Uma vez recebida a documentação mencionada nesta cláusula, o fiscal do contrato 

deverá apor a data de entrega ao CFMV e assiná-la. 

 

8.5. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA 

em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão 

rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

 

8.6. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos sociais, trabalhistas e fiscais 

concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a reter o valor da fatura em 

favor dos empregados, que deverá ser depositado judicialmente ou poderão ser pagos 

diretamente pela Contratante com a participação da Advocacia Geral da União ou do 

Ministério Público do Trabalho. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 

pelo líder da Área de Gestão Administrativa ou por representante da CONTRATANTE, 

devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

 

9.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto aceito pela 

CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 

 

9.3. A atestação de conformidade dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela 

fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

10.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A repactuação dos preços inicialmente contratados será permitida, adotando-se o 

percentual de aumento auferido pela categoria profissional por ocasião de seu último dissídio 



 

 

coletivo, desde que seja observado o interregno mínimo de um (1) ano, a contar da data da 

apresentação da proposta, nos termos do disposto art. 5º do Decreto nº 2.271/97. 

 

11.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 

custos e formação de preços ou do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que 

fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

 

11.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 

proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 

sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

 

11.4. A repactuação que ocorrer a partir do segundo ano de vigência do contrato terá o 

percentual do item “aviso prévio trabalhado” zerado, visto que esse custo é pago 

integralmente no primeiro ano de contrato. 

 

11.5. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de instrumento 

adequado, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto 

quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por 

aditamento. 

 

11.6. Em nenhuma hipótese os preços poderão ultrapassar o limite máximo fixado por 

Portaria SLTI/MPOG no período a que se referir. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

12.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 

até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

 

12.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 

possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 



 

 

12.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura dos serviços, em 

2 (duas) vias, emitidas e entregues no CFMV, para fins de liquidação e pagamento que 

ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, de forma 

a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no 

prazo estabelecido no artigo 31, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações 

posteriores. 

 

13.1.1. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal 

do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

13.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e a apresentação da documentação comprobatória, 

discriminada no item 8.1.1 da Cláusula Oitava, sem que isso gere direito a reajustamento de 

preços ou correção monetária. 

 

13.3. Para efeito de pagamento mensal, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente 

com as notas/faturas a documentação relacionada nas alíneas de “a” a “d” do item 8.1.1 da 

Cláusula Oitava. 

 

13.4. A CONTRATADA deverá, durante toda a execução do contrato, manter atualizada a 

vigência da garantia contratual de que trata a Cláusula Sexta deste contrato. 

13.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

 

13.6. A não apresentação da documentação de que trata o item 13.3 no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da data da entrega da fatura no prazo contratual, poderá ensejar a rescisão do 

contrato e os valores retidos somente serão pagos após a comprovação de que os encargos 

trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS E 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA FONTE 

14.1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que 

couber, às retenções na fonte nos seguintes termos: 



 

 

14.1.1. Do imposto sobre a renda - IRPJ, da contribuição social sobre o lucro líquido 

- CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o 

PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004 (Anexo I) 

e alterações, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e 

alterações; 

 

14.1.2. Do INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução 

Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, conforme determina a Lei nº 

8.212, de 24/07/1991 e alterações; 

 

14.1.3. Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 

complementar nº 116, de 31/07/2003 e alterações, c/c a norma regulamentadora 

estadual e/ou municipal aplicável. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES  
 

15.1. Por força do presente instrumento, observado o estabelecido na Lei nº 10.520/02, 

regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, e com aplicação subsidiáriada Lei nº 8.666/93, 

estabelece-se que: 

 

I. Nos termos do artigo 7° da Lei nº 10.520/02 c/c o artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, a CONTRATADA ficará impedida 

de licitar e de contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, das responsabilidades 

civil e criminal e das demais cominações legais porventura aplicáveis, nos seguintes 

casos: 

 

a) apresentação de documentação falsa; 

b) retardamento na execução do objeto contratual; 

c) falha na execução do contrato; 

d) fraude na execução do contrato; 

e) comportamento inidôneo; 

f) declaração falsa; 

g) fraude fiscal. 

 

II. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa: 

 



 

 

a) multa compensatória de 30% (vinte por cento) do valor total do contrato na 

ocorrência dos casos especificados nas alíneas “a”, “d”, “e”, “f ” e “g” do inciso I da 

presente cláusula; 

b) multa compensatória de 30% (vinte por cento) do valor total do contrato na 

ocorrência dos casos especificados no inciso I da presente cláusula, alíneas “b” e “c”, 

que por suas características configurem inexecução contratual; 

c) multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato na ocorrência dos 

casos especificados no inciso I da presente cláusula, alíneas “b” e “c”, que por suas 

características configurem mora, até o máximo de 10% (dez por cento). 

 

§ 1º. Para fins deste instrumento, considera-se: 

 

I. inexecução contratual – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual que 

não mais poderá ser cumprida pela CONTRATADA, seja por não mais existir utilidade 

para o CONTRATANTE, seja por outros motivos apurados conforme o caso concreto, 

caracterizando inadimplemento contratual absoluto; 

II. mora – o inadimplemento injustificado de obrigação contratual que ainda poderá ser 

cumprida pela CONTRATADA por ser útil para o CONTRATANTE, caracterizando 

atraso no cumprimento da obrigação. 

III. comportamento inidôneo – a realização de atos tais como os descritos nos artigos 

92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

§ 2º. As cláusulas penais estabelecidas neste instrumento não excluem a 

possibilidade do CONTRATANTE exigir da CONTRATADA, ressarcimentos 

complementares, excedentes às multas. 

 

§ 3º. Da aplicação das penalidades estabelecidas na presente cláusula caberá recurso no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação. 

 

§ 4º. Os valores das multas serão descontados da garantia contratual prestada pela 

CONTRATADA. 

 

§ 5º. Caso a garantia contratual prestada pela CONTRATADA não seja suficiente para 

o adimplemento total das multas, a multa será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos à CONTRATADA. 

 

§ 6º. Se os valores da garantia e dos pagamentos devidos à CONTRATADA forem 

insuficientes para saldar os débitos decorrentes das multas, esta ficará obrigada a 



 

 

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

oficial. 

 

§ 7º. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 

ativa e/ou cobrado judicialmente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 

16.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 

Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da 

Constituição Federal. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 

assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.  

 

 

Brasília, 31 de março de 2014. 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

I. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES 

 

1.1. Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização que compreenderá, além da mão 

de obra, os materiais de consumo e o emprego de equipamentos necessários para execução dos 

serviços nas dependências do CFMV, no total estimado de 4 (quatro) postos para serviços gerais.  

 

1.1.1. Quadro de Pessoal (qtde): 04 profissionais para serviços gerais. 

1.1.2. Carga Horária: 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 

 

1.2. À contratada cabe o gerenciamento da mão de obra, e à contratante o acompanhamento e a 

avaliação dos resultados esperados pelos serviços executados.  

 

II. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1. Os serviços correspondentes à limpeza, conservação e higienização do edifício-sede do CFMV 

deverão ser executados, de segunda a sexta, atendendo todos os critérios estabelecidos pela 

Administração, conforme as discriminações seguintes: 

 

2.1.1 Por motivo de interesses da administração, a jornada de trabalho será de 44h 

semanais, devendo ser executados nos seguintes períodos: 

 

2.1.1.1 das 07h até 17h de segunda a quinta; e 

2.1.1.2 das 07h até 16h somente na sexta. 

 

2.2.1. Áreas Internas: 

 

2.2.1.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado: 

 

a) remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, etc.; 

b) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 

c) proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 

domissanitário desinfetante, duas vezes ao dia; 

d) varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, 

cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 

e) varrer os pisos de cimento; 

f) limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 

molhadas, duas vezes ao dia; 



 

 

g) abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando 

necessário; 

h) retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 

i) limpar os elevadores com produtos adequados; 

j) passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos da copa/refeitório 

antes e após as refeições; 

k) retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, 

removendo-os para local indicado pela Administração; 

l) proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 

IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995; 

m) suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela 

Administração; 

n) executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária. 

 

2.2.1.2. Semanalmente, uma vez, quando não explicitado: 

 

a) remover, com pano úmido, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos 

demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.; 

b) limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

c) limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 

d) limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz 

sintético; 

e) lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos 

móveis encerados; 

f) limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e 

poltronas; 

g) limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 

h) lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 

i) passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 

j) limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 

k) retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral, três vezes por 

semana; 

l) limpar e polir os degraus das escadas; 

m) limpar, com produto apropriado, bebedouros, geladeiras e demais eletrodomésticos 

porventura existentes; 

n) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

2.3.1.3. Mensalmente, uma vez: 

 

a) limpar todas as luminárias por dentro e por fora, quando necessário; 

b) limpar forros, paredes e rodapés, duas vezes por mês; 



 

 

c) limpar persianas com produtos adequados; 

d) remover manchas de paredes; 

e) limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro 

(de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.), quando necessário; 

f) proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

 

2.2.2. Áreas Externas: 

 

2.2.2.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado: 

 

a) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 

c) varrer as áreas pavimentadas; 

d) retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, 

removendo-os para local indicado pela Administração; 

e) proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 

IN MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995; 

f) retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 

g) executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária. 

 

2.2.2.2. Semanalmente, uma vez. 

 

a) limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, 

etc.), quando necessário; 

b) passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite 

e emborrachados, duas vezes por mês; 

c) lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, 

com detergente, encerar e lustrar; 

d) executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal. 

 

2.2.2.3. Mensalmente, uma vez: 

 

a) lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento. 

 

2.2. A programação dos serviços será feita periodicamente e deverá ser cumprida pela empresa, com 

atendimento sempre cortês. 

 

 

III. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

3.1. A contratada, além da mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e do emprego 

dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de 

limpeza do prédio e demais atividades correlatas, obriga-se a:  



 

 

 

3.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

3.1.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo 

funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

 

3.1.3. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente 

pela Administração; 

 

3.1.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 

 

3.1.5. Manter junto à Administração durante os turnos de trabalho preposto capaz de tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

 

3.1.6. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, 

em perfeitas condições de uso, devendo substituir aqueles danificados ou que 

apresentarem rendimento insatisfatório em até 24 (vinte e quatro) horas; 
 

3.1.7. Dotar os equipamentos elétricos de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na 

rede elétrica, sob pena de responsabilidade; 

 

3.1.8. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais 

como aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes etc., de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade da Administração; 

 

3.1.9. Implantar, de forma adequada, a planificação e execução permanente dos serviços, de 

forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 

constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 

 

3.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pela Administração; 

 

3.1.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

 

3.1.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração; 

 



 

 

3.1.13. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Administração; 

 

3.1.14. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 

bem como as ocorrências havidas; 

3.1.15. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

 

3.1.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos e equipamentos, 

ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

 

3.1.16.1. Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade e 

qualidade necessárias. 

 

3.1.17. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; 

 

3.1.18. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina 

de funcionamento da Administração; 

 

3.1.19. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor 

poluição, tais como: 

 

3.1.19.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 

 

3.1.19.2. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor 

toxicidade; 

 

3.1.19.3. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 

água; 

 

3.1.19.4. Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de 

redução de desperdícios/poluição; e 

 

3.1.19.5. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 

limpeza, asseio e conservação. 

 



 

 

3.1.20. Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 

chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros); 

 

3.1.21. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 

potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que 

contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos 

estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores; 

 

3.1.21.1. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e 

frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser 

separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica. 

 

3.1.22. Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, 

aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que 

pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo 

ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação 

atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999. 

 

A par das obrigações anteriormente descritas, a contratada também deverá: 

 

3.1.23. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

da execução dos serviços objeto desta licitação, tais como: 

 

a) salários; 

b) seguros de acidentes; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vale-refeição; 

f) vale-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

3.1.24. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, 

com o fim de constatar no local a efetiva execução do serviço e verificar as condições em 

que está sendo prestado; 

 

3.1.25. Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos serviços prestados, 

respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente causados; 

 



 

 

3.1.26. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pelo CFMV; 

 

3.1.27. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados quando da execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência; 

 

3.1.28. Comunicar ao CFMV, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que 

presenciar ou tomar conhecimento prestando os esclarecimentos que julgar necessários; 

3.1.29. Apresentar, mensalmente, e sempre que solicitado pelo CFMV, os comprovantes de 

pagamento de salários e benefícios dos empregados, de recolhimento dos encargos sociais e 

de regularidade junto ao Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio 

da apresentação dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, 

nos termos da Lei n.º 4.923/65); 

 

3.1.30. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

em consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3.1.31. Efetuar a substituição dos empregados, em caráter imediato, no caso de eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho; 

 

3.1.32. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 

eventuais acréscimos solicitados pela Administração da CFMV, bem, assim, impedir que o 

empregado que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantido 

ou retorne ao trabalho nessa Unidade; 

 

3.1.33. Substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a prestação 

dos serviços; 

 

3.1.34. Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração 

do CFMV, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 

Medicina do Trabalho; 

 

3.1.35. Registrar no livro de ocorrências e comunicar à Administração do CFMV toda e 

qualquer irregularidade observada nos postos das instalações onde houver prestação dos 

serviços; 

 

3.1.36. Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, 

cartão cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;  

 



 

 

3.1.36.1. Caso o empregado não deseje o acesso ao cartão cidadão, a CONTRATADA 

deve apresentar relação dos seus funcionários que se enquadram nesta situação, na 

qual conste assinatura comprobatória de que estes tomaram conhecimento dos 

benefícios de sua concessão e optaram por não o acessarem;  

 

3.1.36.2. Caso não seja possível a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica 

Federal, como na hipótese de o trabalhador ser cadastrado em programas de 

transferência de renda, a CONTRATADA deve apresentar as devidas justificativas, 

acompanhadas de comprovações do conhecimento do empregado acerca da situação.  

 

3.1.37. Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas 

em Brasília da prestação dos serviços;  
 

3.1.38. Providenciar, junto ao INSS, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura 

do contrato, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato de 

Informações Previdenciárias. 

 

À CONTRATADA cabe ainda assumir a responsabiliza-se por: 

 

3.1.39. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

 

3.1.40. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do 

CONTRATANTE; 

3.1.41. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

3.1.42. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

 

IV. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 

4.1. Além daquelas resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da Contratante: 

 

4.1.1. Permitir livre acesso dos empregados da contratada às suas dependências para 

execução dos serviços; 

 



 

 

4.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante da contratada; 

 

4.1.3. Colocar à disposição dos empregados da contratada local para a guarda de uniforme 

e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 

 

4.1.4. Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos, de acordo com as 

especificações da proposta; 

 

4.1.5. Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

natureza grave; 

 

4.1.6. Supervisionar a execução dos serviços e atestar as notas fiscais/faturas 

correspondentes; 

 

4.1.7. Disponibilizar instalações sanitárias; 

 

4.1.8. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços; 

 

V. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
 

5.1. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente 

ou servidor designado como gestor/fiscal do contrato, permitida a assistência de terceiros, podendo 

para isso: 

 

5.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

 

5.1.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para 

comprovar o registro de função profissional; 

 

5.1.3. Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário ou 

equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, 

equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades; 

 

5.1.4. Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 

especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 



 

 

5.2. A atestação de conformidade dos serviços executados cabe ao titular do setor responsável pela 

gestão/fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

5.3. A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

 

VI. RELAÇÃO MÍNIMA ESTIMADA MENSAL DE MATERIAIS DE CONSUMO / 

ESPECIFICACÕES 

 

6.1 A empresa deverá fornecer os materiais relacionados abaixo, observando a quantidade mínima de 

consumo mensal previsto cada item: 

 

Item Un. 
Quant. 

Mensal 
Especificações 

1 Frasco 44 

Água sanitária bactericida e fungicida, hipoclorito de sódio, hidrósdo 

de sódio, carbonato de sódio e água. Teor de cloro ativo: 2,0% a 

2,5% p/p, frasco com 1 litro. 

2 Frasco 40 Álcool etílico 70%, frasco com 1 litro. 

3 Frasco 03 
Álcool Gel antisséptico, recipiente com 800 ml para dispenser 

Plástico  

4 Un. 02 

Cera impermeabilizante HS04, a base de polímeros acrílicos, 

resistentes ao tráfego indicado para piso mármore branco, 

antiderrapante, não inflamável, em galão de 5 litros. 

5 Cx. 05 

Copo descartável para água e café confeccionados em polipropileno, 

leitoso corpo frisado, bordas arredondadas com capacidade para 

150ml, pesando 1,65 gramas, obedecendo às normas da ABNT, 

embalados em sacos plásticos lacrados com 100 unidades, caixa com 

25 sacos. 

6 Un. 01 Desentupidor de Pia com cabo, 11x16 cm. 

7 Un. 01 Desentupidor para vaso sanitario com cabo. 

8 
 

Galão 

 

04 

Desinfetante limpador e desodorizador bactericida, concentrado com 

cloreto de alquildimetil benzil amônio (1005), PH 6,5-7,5, diluição 

1/30 partes de água. Aroma eucalipto, galão de 5 litros. 

9 Un. 40 
Detergente líquido neutro, biodegradável, testado 

dermatologicamente, 500ml. 

10 Un. 04 
Disco limpador para enceradeira linha industrial para grandes áreas, 

nas cores verde ou preto, modelo 510. 

11 Un. 32 
Esponja dupla face nas cores verde e amarela medindo 

110x75x20mm. 

12 Pct. 10 Esponja de aço, pacote de 60 gramas com 8 unidades. 

13 Un. 12 
Flanela de algodão com bainha, na cor amarela ou branca, medindo 

40x60cm. 



 

 

14 Frasco 07 

Limpa alumínio - para dar brilho a utensílios de alumínio; composto 

de tensoativo aniônico, ácido clorídrico e fluorídrico; espessante, 

pigmentos e veículo aquoso, frasco com 500ml. 

15 Frasco 06 Limpa forno a base de soda caustíca, frasco com 250gr. 

16 Frasco 12 
Limpa vidros com tampa flip top, com bico dosador econômico, 

embalagens plásticas com frasco de 500ml. 

17 Frasco 40 

Limpador multiuso, com tampa flip top, com bico dosador 

econômico. Composição: alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool 

etoxilado, coadjuvantes e sequestrante, frasco de 500ml. 

18 Galão 04 

Limpador multiuso, composição: bultilglicol, tensoativo aniônico, 

tensoativo não-iônico, coadjuvante, idrotopo, adjuvante, 

sequestrante, alcalinizante, conservante, essência e veículo. Diluição 

de 1/4, galão de 5 litros. 

19 Frasco 12 

Lustra móveis - indicado para todos os tipos de móveis e 

equipamentos. Composição: cera microcristalina, óleo parafínico, 

silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeído, solvente 

alifático, perfume de lavanda e água, frasco de 200ml. 

20 Un. 30 
Pano de limpeza de chão tipo saco, encorpado, alvejado, com bainha, 

tamanho aproximado de 40x90cm. 

21 Un. 04 
Pano de prato em algodão, alta absorção, estampado, com bainha, 

40x60cm. 

22 Cx. 03 

Papel higiênico macio, folha dupla, alta absorção e qualidade, 100% 

fibra celulósica, cor branco neve, rolo 10cm x 200m, caixa com 18 

rolos para suporte de marca Kimberly-Clark Professional. 

23 CX 20 

Papel toalha interfolhada com 3 dobras, medindo 22x23cm, com alta 

absorção contendo na caixa com 12 Pacotes de 200 folhas cada, 

sendo no total de 2.400 fls. 

24 Cx. 01 Refil descartável p/ assento sanitário, caixa com 40 folhas. 

25 Frasco 20 
Refil neutralizador de odores, fragrâncias, para até 3.000 aplicações 

(para dispenser automático), frasco com 300ml. 

26 Un. 01 

Rodo com cepa de polipropileno; propriedades mínimas: cepa 

medindo 16cm de comprimento; eva; duplo com espessura 3,5mm 

(+/- 0,05mm) cabo de madeira revestido de polipropileno da alta 

densidade medindo 1,50cm; rosca de polipropileno de baixa 

densidade; embalado em embalagem própria. 

27 Un. 04 

Rodo com cepa de polipropileno; propriedades mínimas: cepa 

medindo 30cm de comprimento; eva; duplo com espessura 3,5mm 

(+/- 0,05mm) cabo de madeira revestido de polipropileno da alta 

densidade medindo 1,50cm; rosca de polipropileno de baixa 

densidade; embalado em embalagem própria. 

28 Un. 04 
Rodo com cepa de polipropileno; propriedades mínimas: cepa 

medindo 40cm de comprimento; eva; duplo com espessura 3,5mm 



 

 

(+/- 0,05mm) cabo de madeira revestido de polipropileno da alta 

densidade medindo 1,50cm; rosca de polipropileno de baixa 

densidade; embalado em embalagem própria. 

29 Pct. 05 
Sabão em barra neutro, tensoativo, sequestrante, coadjuvantes, 

emoliente, preservante, corantes e água, pacote 5 unidades. 

30 Pote 22 
Sabão em pasta para lavar louça neutro, óleo vegetal, hidróxico de 

potássio, Ácido Oléico e água, pote com 500g. 

31 Pct. 02 

Sabão em pó, tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, 

sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, 

alvejante e carga, pacote com 5 quilos. 

32 Refil 45 
Sabonete líquido em gel para mãos, splay, aroma de ervas, testado 

dermatologicamente, ph neutro, refil de 800ml. 

33 Refil 01 
Sabonete líquido em gel para mãos, splay, aroma de ervas, testado 

dermatologicamente, ph neutro, refil de 800ml. 

34 Refil 02 Saco p/ absorvente, caixa com 24 unidades, refil com 25 unidades. 

35 Pct. 02 

Saco para lixo de polietileno virgem, baixa densidade, branco 

leitoso, 60 litros, medindo 60x63x0,04 micras, pacote com 100 

unidades. 

36 Pct. 02 

Saco para lixo de polietileno virgem, baixa densidade, branco 

leitoso, 100 litros, medindo 75x105x0,10 micras, pacote com 100 

unidades. 

37 Pct. 03 

Saco para lixo de polietileno virgem, baixa densidade, branco 

leitoso, 150 litros, medindo 75x105x0,10 micras, pacote com 100 

unidades. 

38 Pote 01 Soda caustíca, pote com 1 kg. 

39 Un. 06 
Vassoura tipo pêlo, base com 30cm, com cabo de madeira 

plastificado. 

40 Un. 06 
Vassoura tipo pêlo, base com 40cm, com cabo de madeira 

plastificado. 

41 Rl 05 

Pano Multiuso Perfex rolo de 30m c/ picote (33x50 cm)  

Obs. Para este item, serão fornecidos 5 rolos para o período de 12 

meses e serão solicitado conforme a necessidade da administração. 

 

VII. RELAÇÃO MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÕES  

7.1. A empresa deverá atender a relação mínima dos equipamentos previstos abaixo: 

 

Item 
Un. Quant. Especificações 

1 Un. 01 Enceradeira Linha Industrial para grandes áreas. 

2 Un. 01 Aspirador de Pó. 

3 Un. 01 Máquina de Lavar de alta pressão do jato de água. 



 

 

4 Un. 01 Mangueira com no mínimo, 50m. 

5 Un. 24 Dispenser plástico para sabonete líquido de 800ml. 

6 Un. 24 Dispenser plástico para papel Higiênico p/ rolo com 10 cm. 200M 

7 Un. 03 Dispenser plástico para álcool em gel 800 ml 
 
 

VIII. DESCRIÇÃO BÁSICA DOS UNIFORMES E EPI/EPC 

 

8.1. Deverá ser fornecidos dois 02 (dois) uniformes completos para cada funcionário, com as 

seguintes características: 

 

Item Un. Especificações Quantidade 

1 Un. 
Camisa confeccionada no padrão da empresa, devendo ser 

apropriado para a execução das atividades 
2 

2 Un. 
Calça confeccionada no padrão da empresa, devendo ser apropriado 

para a execução das atividades 
2 

3 Un. Bota Alpargatas, capataz, na cor branca. 1 Par  

4 Un. Botina Elástico Bidensidade com Bico de PVC na Cor Preta  1 Par  

5 Un. Avental sem manga, emborrachado na cor branca. 1 Par  

6 Pct. 

Luva descartável, puro látex, na cor leitosa, lubrificada com pó bio-

absorvível atóxico, hipoalergênica, ambidestro, pacote com 100 

unidades. 

1 Pacotes 

7 Un. 

Luva de segurança, confeccionado em látex natural, na cor amarela, 

com interior liso (na cor cinza) e palma antiderrapante, impermeável, 

com espessura de 0,50mm e comprimento de 31cm. Contém látex 

nítrico para maior resistência química. Resistência mecânica a 

escoriações e resistência química a sabões, detergentes e outros 

produtos químicos. Recomendado para lavagem de materiais, 

limpeza de ambientes, e demais atividades que exijam tato e 

impermeabilidade, tamanho P, nº 07. 

3 Pares   

8 Un. 

Luva de segurança, confeccionado em látex natural, na cor amarela, 

com interior liso (na cor cinza) e palma antiderrapante, impermeável, 

com espessura de 0,50mm e comprimento de 31cm. Contém látex 

nítrico para maior resistência química. Resistência mecânica a 

escoriações e resistência química a sabões, detergentes e outros 

produtos químicos. Recomendado para lavagem de materiais, 

limpeza de ambientes, e demais atividades que exijam tato e 

impermeabilidade, tamanho M, nº 08. 

3 Pares   

9 Un. 

Luva de segurança, confeccionado em látex natural, na cor amarela, 

com interior liso (na cor cinza) e palma antiderrapante, impermeável, 

com espessura de 0,50mm e comprimento de 31cm. Contém látex 

3 Pares   



 

 

nítrico para maior resistência química. Resistência mecânica a 

escoriações e resistência química a sabões, detergentes e outros 

produtos químicos. Recomendado para lavagem de materiais, 

limpeza de ambientes, e demais atividades que exijam tato e 

impermeabilidade, tamanho G, nº 09. 

10 Un. 

Luva de segurança, confeccionado em látex natural, na cor amarela, 

com interior liso (na cor cinza) e palma antiderrapante, impermeável, 

com espessura de 0,50mm e comprimento de 31cm. Contém látex 

nítrico para maior resistência química. Resistência mecânica a 

escoriações e resistência química a sabões, detergentes e outros 

produtos químicos. Recomendado para lavagem de materiais, 

limpeza de ambientes, e demais atividades que exijam tato e 

impermeabilidade, tamanho XG, nº 10. 

3 Pares   

11 Cx. Máscara Descartável, caixa com 50 unidades. 1 Pacote 

12 Un. Touca TNT, na cor branca, pacote com 100 unidades. 2 Pacote 

 

8.2. A empresa deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais, nas quantidades 

necessárias à perfeita execução dos serviços, devendo entregar os produtos no Almoxarifado do 

CFMV, todo o 1º dia útil de cada mês, devendo ainda: 

 

8.2.1. ofertar produtos de 1ª qualidade que estarão sujeitos à prévia aprovação do 

CONTRATANTE; 
 

8.2.1.1. caso o material entregue não atenda as especificações exigidas, serão 

devolvidos a empresa, onde será dando o prazo de 24 (vinte quatro) horas para a 

correção ou substituição do material. 
 

8.2.2. Poderão ser solicitados itens em caráter de urgência por faltar no estoque, onde deverão ser 

entregues no prazo de 24 (vinte quatro) horas, contados da solicitação formal;e 

 

8.2.3. Deverão ser atendidas todas as especificações de cada item relacionado acima. 


