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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 

 

 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 

localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, nº 35, Centro, Florianópolis/SC, mediante o Pregoeiro 

designado pela Portaria nº 2426, de 04 de janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos 

interessados que, através do site eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, fará realizar 

licitação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, objetivando a contratação de empresa nos 

termos desde Edital e seus anexos. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, o Decreto n.º 5.450/2005, a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, das 

Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017,  nº 02, de 11 de outubro de 2010 

e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações, bem como pelas normas e condições estabelecidas no presente Edital. 

 

 

1. DO OBJETO E DA VISTORIA 

1.1 Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de copeiragem, 

limpeza, conservação e higienização com fornecimento de material de consumo e demais 

equipamentos para atender as necessidades do CRF/SC, consoante as demais especificações 

elencadas nos Anexos a este edital. 

1.2 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, no “SIASG”, prevalecerá sempre a descrição deste edital. 

1.3 Às licitantes,  mediante prévio agendamento de horário junto ao Setor de Compras e Licitações 

do CRF/SC, é facultada a realização da vistoria no local onde serão executados os serviços, até o 

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, sendo que não poderão alegar 

o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem 

das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em 

decorrência da execução do objeto deste Pregão. 

 

 

2. DATA, HORÁRIO DE CADASTRAMENTO E DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

2.1 A proposta deverá ser registrada no Sistema ComprasNet, por meio do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 389459), até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, 

que se dará no dia 31/01/2018 às 14h no mesmo site. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem pre-

viamente credenciados perante o sistema eletrônico, por meio do site www.comprasnet.gov.br, para 

participação de Pregão Eletrônico. A participação nesta licitação significa: 

a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital e conhecem e concordam plena-

mente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a re-

gulam; 

c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica; 

d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, 

das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos 

anexos. 

3.2 Poderá participar deste Pregão, a empresa que atender a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação constante deste Edital e seus Anexos, e estiver devidamente credenciada, através do 

site www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.2.1 As empresas deverão estar cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedo-

res - SICAF. 

3.2.2 A empresa participante poderá retirar o manual do pregão eletrônico para o fornecedor na opção 

“publicações”, sub-item “manuais” do site citado. 

3.3 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 

deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edi-

tal. 

3.3.1 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabili-

dade do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico 

ou de eventual desconexão sua. 

3.4 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida 

a comprovação a qualquer tempo. 

3.5 Não será admitida a participação de empresas: 

3.5.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

3.5.2 Que por qualquer motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar com o CRF/SC, 

ou declaradas inidôneas com qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou Distrito Federal; 

3.5.3 Estrangeiras que não funcionem regularmente no país; 

3.5.4 Empresa licitante de sócios, diretores que tenham vínculo com o CRF/SC; 

3.5.5 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extraju-

dicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

3.5.6 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum. 

 

 

4.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no sistema “Pregão Eletrônico” através 

do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.1.2 O credenciamento do licitante, assim como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral 

atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, que também será 

requisito obrigatório para fins de habilitação, o qual deve ser providenciado com antecedência mínima 

de 03 (três) dias úteis antes da abertura das propostas. 

4.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

4.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 

licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema ou ao CRF/SC, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

5.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos referentes ao ato convocatório ao Pregoeiro em 

até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 

meio eletrônico, através do endereço compras@crfsc.org.br, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre os 

questionamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.1.1 Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível, disponíveis no portal 

www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 

5.2 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. Os pedidos de impugnação, bem como as respec-

tivas respostas, serão divulgados no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas). 

5.2.2 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame. 

 

6.  DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

6.1 Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sis-

tema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em con-

formidade com as exigências do instrumento convocatório (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.1.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a 

licitante às sanções previstas neste edital (artigo 21, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2 A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data 

e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

6.2.1 Até a data e horário estabelecidos, neste edital para abertura da sessão, os licitantes poderão 

retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (artigo 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2.2 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances inseridos (artigo 13, 

inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pelo Pregoeiro ou de sua desconexão (artigo 13, inciso 

IV, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.3 Em campo próprio, os licitantes deverão declarar, sob pena de inabilitação, que não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

6.4 Nos preços cotados ou lances deverão estar incluídas todas as despesas, impostos, taxas, contri-

buições e todos e quaisquer custos incidentes, direta ou indiretamente, sobre os serviços a serem 

fornecidos. 

6.5 Na elaboração da proposta eletrônica deverá conter ainda o seguinte requisito: 

a) consignar em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, o preço unitário e total por 

item ofertado, de acordo com os preços praticados no mercado, e conforme estabelece o artigo 43, 

inciso IV da Lei nº 8.666/1993, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 

6.6 A proposta escrita, resultante da fase de lances, além do disposto nas alíneas “a” do sub-item 

anterior, deverá conter: 

a) declaração expressa de estarem incluídas nos preços todas as despesas com impostos, taxas, con-

tribuições, fretes e todos e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto 

fornecido. Será considerado como tal, a proposta que for omissa. 

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; será 

considerado como tal o prazo da proposta omissa. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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c) deve constar na Proposta ou em folha a ela anexada os seguintes dados do licitante: razão social, 

número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone/fax, e-mail, número de conta-corrente, agência, 

banco e praça de pagamento. Deverá conter também, os seguintes dados do Representante Legal da 

Empresa: nome, endereço residencial completo, CPF/MF, Cargo/Função, RG, Órgão Expedidor, na-

turalidade, nacionalidade, estado civil e e-mail. 

6.7 A Proposta resultante da etapa de lances, contendo a especificação detalhada do objeto  deverá 

ser encaminhada, quando solicitada pelo pregoeiro, através do sistema do pregão eletrônico. Se aceita, 

a proposta deverá ser encaminhada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do 

encerramento da sessão pública, contendo a identificação completa (CNPJ, endereço, etc.), infor-

mando os respectivos valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, 

para o seguinte endereço: CRF/SC, Travessa Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – Florianópolis/SC, 

CEP 88.020-095 ou para o e-mail compras@crfsc.org.br, a critério do pregoeiro. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO 

7.1 O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário 

previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, 

publicado no DOU de 01 de junho de 2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas, em 

conformidade com o item 6, que deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições de fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 

7.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

8. DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA 
8.1 O Pregoeiro efetuará a análise da conformidade da proposta, verificando se as descrições das 

propostas cadastradas estão adequadas às especificações contidas no Edital. 

8.2 O Pregoeiro desclassificará a proposta em desacordo com as especificações exigidas no Edital ou 

com valores que contenham erro material e classificará as propostas que participarão da fase de lances. 

8.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.4 As propostas contendo a descrição do objeto do presente edital, valor e eventuais anexos estarão 

disponíveis na internet. 

8.5 O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagem do Pregoeiro aos Licitantes. 

 

9. DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES) 

9.1 Na abertura da etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respec-

tivo horário de registro e valor. 

9.1.1 O valor do lance deverá corresponder ao MENOR PREÇO GLOBAL, em moeda nacional com 

no máximo duas casas decimais, sendo considerado vencedor aquele que ofertar o menor preço e 

atendidas as exigências deste Edital e seus anexos. 

9.1.2 No preço cotado, deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como as des-

pesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto 

deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse. 

9.2 Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, a licitante 

será imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

9.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de acei-

tação dos mesmos. 

9.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

mailto:compras@crfsc.org.br
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9.5 Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

9.6 A etapa de lances será encerrada por determinação do sistema, após solicitação do pregoeiro. 

9.7 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcor-

rerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automati-

camente encerrada a recepção de lances. 

9.8 O pregoeiro não se responsabiliza, em hipótese alguma, por possíveis erros no registro dos lances 

por parte das licitantes. 

9.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o prego-

eiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

10. DO JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1 Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja 

obtido melhor preço, e decidirá sobre a sua aceitação, observado os critérios de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

10.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

10.1.2 Durante a etapa de aceitação, o Pregoeiro convocará a licitante detentora do melhor lance a 

enviar a proposta referente ao objeto desta licitação, exclusivamente através do Sistema do Pregão 

Eletrônico, em prazo que poderá ser definido, via chat, durante a Sessão do Pregão. 

10.1.3 Após a fase de lances, havendo dúvidas ou necessidade de alguma confirmação, o Pregoeiro 

poderá convocar a empresa no chat do sistema para obter as informações que se fizerem necessárias. 

10.1.4 Caso não exista manifestação e/ou interesse por parte da empresa na negociação no chat do 

sistema, o Pregoeiro poderá recusar a proposta a qual não foi possível obter as informações. 

10.2 Após análise e aceitação da proposta, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 

decisão acerca da aceitação do valor, de modo a enquadrá-la no valor estimado. 

10.3 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor, se o licitante vencedor não atender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade, e posteriormente procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, segundo o 

critério de menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 

ao edital. 

10.3.1 Ocorrendo a hipótese anterior, o Pregoeiro poderá ainda negociar com o licitante, no sentido 

de se obter preço melhor. 

 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1 Os licitantes devem possuir os níveis I a IV validados no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores - SICAF, cuja confirmação será efetuada mediante consulta “on line”, após a análise 

e julgamento da Proposta. 

11.2 Em atendimento ao Acórdão nº 1793/2011-TCU, durante a fase de habilitação, além do SICAF, 

poderão ainda serem efetuadas as seguintes consultas: 

a) junto ao Portal da Transparência, de existência de registros impeditivos da contratação, no Cadastro 

de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU; 

b) junto ao Conselho Nacional de Justiça, de existência de registros impeditivos da contratação por 

improbidade administrativa, no Cadastro de Condenações Civis por Ato de Improbidade; 
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11.2.1 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, no âmbito de sua atuação, por 

intermédio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, e do Departamento de 

Logística e Serviços Gerais – DLSG, esclarece que a validade da Certidão Negativa de Débitos Tra-

balhistas - CNDT, está condicionada àquela disponível para emissão no sítio www.tst.jus.br/certidao, 

que revela a atual situação da licitante, ou seja, caso haja mais de um documento válido, prevalecerá 

à certidão mais recente sobre a mais antiga. 

11.2.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

11.2.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.2.4 A não regularização da documentação no prazo previsto no sub-item anterior implicará a de-

cadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou 

a revogação da licitação. 

11.3 Em campo próprio do Sistema, os licitantes deverão declarar a inexistência de fato superveniente 

impeditivo de sua habilitação, que não empregam menores e elaboração independente de proposta. 

11.4 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar o decreto de 

autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

11.5 Para fins de habilitação, caso alguma certidão encontre-se vencida no SICAF, a verificação pelo 

Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais do órgão/entidade emissor da(s) certidão(ões) constituirá 

meio legal de prova. 

11.5.1 Caso não seja possível realizar a verificação acima descrita, a(s) certidão(ões) necessária(s) 

será(ão) solicitada(s) via chat, e deverá(ão) ser encaminhada(s) ao Pregoeiro, em prazo a ser determi-

nado durante a sessão do pregão, através do fax (48) 3298-5909, sendo os originais, ou cópias auten-

ticadas apresentados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contadas do encerramento da sessão 

pública do pregão. 

11.5.2 Caso algum documento seja exigido nos termos do subitem anterior estes deverão ser: 

a) apresentados em original ou cópia autenticada em cartório, ou; 

b) apresentados em cópia simples acompanhada do original para efeito de autenticação pelo pregoeiro 

ou membro da equipe de apoio ou outro servidor por ele indicado, ou; 

c) publicados em Órgão da Imprensa Oficial, ou ainda; 

d) extraídos da internet, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à consulta a ser feita pelo Pre-

goeiro ou Equipe de Apoio deste Pregão. 

11.5.3 Nos documentos deverá constar sua validade. Se o prazo de validade for omisso, será consi-

derado o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia subsequente ao da sua expedição. 

11.5.4 Documento apresentado com validade expirada acarretará a inabilitação do proponente. 

11.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispo-

sitivo deste edital e seus anexos, ou, ainda, não for apresentada no prazo estabelecido, o pregoeiro 

considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades. 

11.7 A documentação será rubricada pelo Pregoeiro e será anexada ao processo, sendo inabilitados 

aqueles licitantes cuja documentação esteja em desacordo com o disposto neste edital e/ou apresente 

irregularidades. 

11.8 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;. 

11.9 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem preju-

ízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
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11.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

11.11 Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, com aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a lici-

tante gerencia ou gerenciou serviços terceirizados, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do 

número de empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta 

licitação; 

11.11.1 Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para com-

provar a capacidade técnica. 

 

12. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

12.1 Qualquer licitante poderá, durante a sessão pública e no momento adequado, de forma imediata 

e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 

à defesa dos seus interesses. 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 

termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o 

objeto ao licitante declarado vencedor. 

12.2.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 

12.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.4 Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras 

e Licitações do CRF/SC, com endereço na Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – 

Florianópolis/SC, CEP 88.020-095, de Segunda a Sexta-feira, de 10h as 18h. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao licitante ofertante do menor preço, atendidas as 

demais exigências deste instrumento convocatório. 

13.2 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à 

interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido 

à homologação pela Presidente do CRF/SC. 

13.3 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a Presidente do CRF/SC adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

14. FISCALIZAÇÃO 

14.1. A execução do objeto será acompanhada, fiscalizado e avaliado pelo CRF-SC, através da Chefia 

do Departamento de Recursos Humanos e de Pessoal do CRF/SC, a quem competirá comunicar as 

falhas porventura constatadas. 

14.2. A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do CRF-SC. 

14.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente atendidas 

pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o CRF-SC. 

14.4. Qualquer fiscalização exercida pelo CRF-SC, feita em seu exclusivo interesse, não implica cor-

responsabilidade pela execução do objeto e não exime a adjudicatária de suas obrigações pela fisca-

lização e perfeita execução do mesmo. 
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15. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

15.1. Após homologado o resultado deste Pregão, o CRF/SC convocará o licitante vencedor para 

assinatura do instrumento contratual (Anexo IV), dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação. 

15.2. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme 

legislação aplicada à Administração Pública. 
 

16. SANÇÕES 

16.1 A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no Sicaf, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado 

para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a) cometer fraude fiscal; 

b) apresentar documento falso; 

c) fizer declaração falsa; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

f) deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

g) não mantiver a proposta. 

16.2 Para os fins do item 16.1, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 

95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

17. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

17.1 É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a seu exclusivo 

critério, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da pro-

posta. 

17.2 O CRF-SC poderá revogar esta licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, 

em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artigo 49 e §§, da Lei Federal nº 8.666/93). 

17.3 A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regula-

mentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 

deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer etapa do Pregão. 

17.4 Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma. São consideradas propostas 

apresentadas aquelas que estiverem registradas quando da abertura do certame. 

17.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subse-

quente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação ex-

pressa do Pregoeiro em sentido contrário. 

17.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento e, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente no CRF/SC. 

17.7 As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança deste instrumento. 

17.8. Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente Edital poderão ser dirimidas no Con-

selho Regional de Farmácia CRF-SC, na Trav. Olindina Alves Pereira, nº 35, Centro, em Florianópo-

lis/SC, pelo e-mail compras@crfsc.org.br ou ainda pelo telefone (48)3298-5900. 

17.9. Aos casos omissos aplicar-se-ão, no que couber, as demais disposições constantes do Decreto 

5.450/2005, da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/1993 e legislação correlata. 

mailto:compras@crfsc.org.br
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17.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será Subseção Federal de Florianópo-

lis/SC, com exclusividade. 

17.11 Fazem parte do edital, como se nele transcritos fossem: 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II - Planilha de custos e formação de preços; 

c) Anexo III – Modelo de Proposta de preços; 

d) Anexo IV – Minuta do Contrato; 

e) Anexo V – Modelo carta de fiança. 

 

 

Florianópolis/SC, 15 de janeiro de 2018 

 

 

 

Farm. Karen Berenice Denez 

Presidente do CRF/SC 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Edital de Pregão Eletrônico 01/2018 

 

  

1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de copeiragem, limpeza, 

conservação e higienização com fornecimento de material de consumo e demais equipamentos, para 

atender as necessidades das instalações do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina serem 

mantidas em um ambiente de asseio e higiene, tendo em vista que não possuem mão-de-obra 

qualificada para executar os referidos serviços. 

Os serviços de copeiragem, limpeza e conservação são considerados como serviços comuns por se 

enquadrarem nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002., c/c art. 4º do Decreto 

nº 5.450/2005. 

A contratação do serviço em tela vai ao encontro da necessidade da administração em atender as 

demandas específicas da autarquia e por estar amparado na IN nº 05/2017-MPDG, pois servirá de 

apoio à realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão. 

A contratada deverá adotar critérios de sustentabilidade nas obrigações com a contratante observando 

os fundamentos legais constantes no Decreto n. 7.7146/2012, bem como a IN nº 1/2010 – SLTI/MP. 

 

2 – DEMANDA E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO - RESUMO DE CUSTOS 

 

MÃO DE OBRA 

Serviço Turno N° Postos 

Valor 

Mensal 

Total (R$) 

Valor Anual (R$) 

Limpeza Sede Florianópolis (40H 

semanais) 

Diurno 2 6.637,03 79.644,34 

Limpeza Sede Trav. Olindina (04 

horas  – 1 vez na semana) 
Diurno 1 685,17 8.222,04 

Limpeza Seccionais do CRF/SC (04 

horas  – 1 vez na semana) 
Diurno 6 4.111,02 49.332,24 

Copeiragem Sede Florianópolis (40 

horas semanais) 

Diurno 1 2.755,21 33.062,52 

TOTAL MÃO DE OBRA (R$)  14.188,43 170.261,14 

MATERIAIS 

Serviços Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$) 

Limpeza 4.653,98 55.847,76 

Total    4.653,98 55.847,76 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 

Lucro 10%  465,40  5.584,80 

Despesas Indiretas  5%  232,70  2.792,40 

Total LDI 15%  698,10  8.377,20 

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO  (sobre R$ 5.352,08) 

ISS - 5%  267,60  3.211,20 

CONFINS - 3%  160,56  1.926,72 

PIS - 0,65%  34,79  417,48 

Total Tributação  462,95  5.555,40 
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MÃO DE OBRA 

TOTAL MATERIAIS (R$) 5.815,03 69.780,36 

TOTALIZAÇÃO (SERVIÇOS + MATERIAIS) 

   Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$) 

Mão de obra 14.188,43 170.261,14 

Materiais 5.815,03 69.780,36 

TOTAL (R$)     20.003,46 240.041,50 

  

  

ESTIMATIVA TOTAL: 

Mensal: R$ 20.003,46 (Vinte mil, três reais e quarenta e seis centavos). 

Anual: R$ 240.041,50 (Duzentos e quarenta mil, quarenta e um reais e cinquenta centavos). 

 

Esta contratação foi globalizada em apenas um único lote a fim de possibilitar a máxima disputa e 

não ensejar qualquer tipo de restrição à competitividade. Tal solução foi adotada para se garantir uma 

eficiência econômica e de gestão ao contrato decorrente da presente licitação, uma vez que a divisão 

em itens, além de prejudicar a eficiência da administração da contratação, pelo excessivo número de 

contratações, não resulta numa aparente ampliação do número de concorrentes. Ademais, procura-se 

evitar, como outrora ocorreu, a ocorrência de itens desertos, ou fracassados, ante o pequeno atrativo 

financeiro de seus quantitativos e pouco interesse nas suas disputas, ainda que necessários e 

indispensáveis ao CRF-SC. 

 

3 – LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Sede CRF/SC 1  (Florianópolis) 

Rua Crispim Mira, 421 – Centro 

Sede CRF/SC 2 (Florianópolis) 

Trav. Olindina Alves Pereira, 35 - Centro 

Seccional Vale do Itajaí em Blumenau/SC 

R. Dr. Luiz de Freitas Melro, 395 - Ed. Columbia Center - Sala 307 - Centro 

Seccional Meio Oeste em Caçador/SC 

R.Osório Timermann, esq.Vitor Batista Adami, 18 - Edif. Ouro Verde (Sala 22) - Centro 

Seção Oeste em Chapecó/SC 

Av. Porto Alegre, 173-D  Sala 5 -  Centro 

Seccional Sul em Criciúma/SC 

R. Cel. Pedro Benedet, 190 - Ed. Catarina Gaidzinski - Sala 509 – Centro. 

Seccional Norte em Joinville/SC 

R. Mario Lobo, 61 - Ed. Terraço Center - Sala 907 - Centro 

Seccional Serrana em Lages/SC 

R. Marechal Deodoro, 71 - Ed Cotia - Sala 401 - Centro 

  

 Os locais de prestação dos serviços, entretanto, poderão sofrer mudanças de endereços e/ou 

de estrutura física, situação em que se fará a respectiva adequação da prestação dos serviços a serem 

realizados, podendo haver interferência na remuneração mensal, respeitando o valor porventura 

ajustado para a atividade conforme descrição do presente Termo de Referência. 

 

4 – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
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O Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de ../../2018, podendo ser prorrogado, 

nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/1993, até o limite de 60 meses. 

 

5 – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Será exigida garantia de execução contratual. 

  

6 – RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

Chefia do Departamento de Recursos Humanos e Pessoal  do CRF/SC 

  

7 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes: 

CONTRATANTE: Conselho Regional de Farmácia de SC – CRF/SC; 

CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto desta 

licitação, após a assinatura do contrato;   

FISCALIZAÇÃO: Servidor(es) designado(s) formalmente para representar a CONTRATANTE, 

responsável(eis) pela fiscalização dos serviços. 

 

7.2 CONDIÇÕES 

7.2.1 PREPOSTO 

7.2.1.1 A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela fiscalização, 

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

necessário. Na declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e do documento de 

identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

7.2.1.2. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade fiscalizadora em até 5 (cinco) dias úteis 

após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o 

Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências 

durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à implantação 

de postos e execução do contrato relativos à sua competência. 

7.2.1.3. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços 

prestados. 

7.2.1.4. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

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

Trabalho. 

 

7.2.2. FORNECIMENTO DE UNIFORMES 

7.2.2.1 A CONTRATADA deverá providenciar para que os profissionais indicados apresentem-se no 

local de prestação dos serviços trajando uniformes fornecidos às expensas da empresa. Os uniformes 

deverão ser aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE . 

7.2.2.2 O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) dias, a 

contar do início da prestação dos serviços. 

7.2.2.3 A quantidade de itens dos uniformes estimada nas tabelas refere-se ao previsto para o período 

de um ano, porém, deverá ser fornecida a metade a cada seis meses, exceto para eventual item com 

quantidade anual igual a 1 (um), que deverá ser fornecido no início da execução contratual e no início 

de cada período prorrogado, se houver.    

7.2.2.4 Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da 

CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações. 

7.2.2.5 Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor, 

modelo, desde que previamente aceitas pela FISCALIZAÇÃO. 

7.2.2.6 Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja 

cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 
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7.2.2.7 O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho.   

7.2.2.8 A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos 

novos. 

   

7.2.3 DA DESCRIÇÃO DOS UNIFORMES 

7.2.3.1 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os itens de uniformes 

nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços. 

7.2.3.2 Os itens que compõem o conjunto do uniforme que deverá ser fornecido anualmente estão 

descritos a seguir: 

 

 UNIFORMES  

 COPEIRAGEM  

Item Peça Descrição Qtde. Anual 

1  Calça 
Comprida com zíper ou saia, de gabardine ou brim, cor 

cinza claro. 
4 

2  Blusa 

Gola esporte, cinza claro, gabardine ou brim, com zíper 

na frente, dois bolsos nas laterais inferiores e emblema da 

empresa no lado esquerdo superior. 

4 

3  Camiseta 

Em forma de "T", malha fria, cinza claro, gola sanfonada, 

mangas curtas, emblema da empresa no lado esquerdo 

superior. 

4 

4  Avental De oxford ou tergal, branco, com amarras dos lados. 4 

5  Touca de filó Com aba, cor preta, para uso dentro das copas. 4 

6  Meia Social, 3/4, cor natural. 4 

7  Calçado 
Em couro preto, tipo mocassim, fechado, salto até 3cm ou 

sapatilha em couro, antiderrapantes. 
2 

 LIMPEZA  

Item Peça Descrição Qtde. Anual 

1  Calça Comprida, com elástico e cordão, de gabardine. 4 

2  Camiseta 
Malha fria PV, gola careca, com emblema da empresa 

pintado. 
4 

3 Jaqueta ou Casaco De nylon, forrada internamente. 1 

4  Meia De algodão, tipo soquete. 4 

5 Calçado 
Tênis preto em couro, solado baixo, com palmilha 

antibacteriana 
2 

 

 

8 - DAS NORMAS GERAIS DE CONDUTA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   

8.1. Caberá à CONTRATADA o cumprimento dos horários estabelecidos pelo CONTRATANTE, a 

depender da necessidade do serviço. 

8.2. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão cumprir todas as normas gerais a seguir 

relacionadas, e ainda as atribuições específicas de cada serviço contratado, conforme consta das 

especificações técnicas deste termo de referência. 

Ser pontual e permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando 
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substituído(a) por outro(a) profissional ou quando autorizado pela chefia ou pelo supervisor; 

Apresentar-se devidamente identificado(a) por crachá, uniformizado(a), asseado(a), barbeado e com 

unhas aparadas; 

Manter cabelos cortados e/ou presos; 

Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências da CONTRATANTE; 

Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada; 

Observar normas de comportamento profissional e técnicas de atendimento ao público; 

Cumprir as normas internas do órgão; 

Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente autorizado; 

Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, mantendo a 

higiene, a organização e a aparência do local de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando 

necessário; 

Operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas informatizados 

disponíveis para a execução dos serviços; 

Solicitar apoio técnico junto às unidades competentes da CONTRATANTE para solucionar falhas em 

máquinas e equipamentos; 

Conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de utilização dos equipamentos 

colocados à sua disposição; 

Assumir o posto com todos os acessórios necessários para o bom desempenho do trabalho; 

Receber/passar o serviço ao assumir/deixar o posto, relatando todas as situações encontradas, bem 

como as ordens e orientações recebidas; 

Guardar sigilo de assuntos dos quais venha a ter conhecimento em virtude do serviço; 

Manter atualizada a documentação utilizada no posto; 

Buscar orientação com seu superior, em caso de dificuldades no desempenho das atividades, 

repassando-lhe o problema; 

Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos emergenciais;   

Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação considerada importante; 

Ocorrendo desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente à chefia e/ou superior 

hierárquico, lavrando posteriormente a ocorrência por escrito; 

Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências da CONTRATANTE, 

providenciando para que sejam encaminhados à Segurança ou ao seu superior; 

Evitar tratar de assuntos particulares ou que não tenham afinidade com o serviço desempenhado, 

durante o horário de trabalho, a fim de evitar o comprometimento e interrupções desnecessárias no 

atendimento; 

Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de serviço e visitantes da CONTRATANTE; 

Tratar a todos com urbanidade; 

Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço ou atinentes ao 

contrato, exceto se for membro da FISCALIZAÇÃO; 

Não participar, no âmbito da CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou reivindicações, 

evitando espalhar boatos ou tecer comentários desairosos ou desrespeitosos relativos a outras pessoas.   

  

9 - DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS   

9.1.  Constituem atribuições do serviço de LIMPEZA/COPEIRAGEM: 

9.1.1  LIMPEZA 

9.1.1.1.  Frequência sugerida: diária. 

Varrer todos pisos internos e passar aspirador de pó em áreas carpetadas; 

Remover, com pano úmido, o pó das mesas, cadeiras, poltronas, armários, arquivos, prateleiras, 

peitoris, caixilhos das janelas e demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de 

incêndio e outros similares; 

Remover capachos tapetes, procedendo à sua limpeza e aspirando o pó; 
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Retirar o pó dos aparelhos telefônicos, microcomputadores e demais equipamentos sobre as mesas, 

com flanelas e com produtos adequados; 

Limpar interna e externamente o elevador, se houver, com produtos adequados; 

Limpar pisos; 

Limpar divisórias e portas de vidro; 

Limpar e desinfetar os banheiros com saneante domissanitário e coletar o respectivo lixo, no mínimo 

2 (duas) vezes por dia e sempre que se fizer necessário; 

Limpar os espelhos dos banheiros; 

Efetuar limpeza com produto adequado as mesas e os assentos do refeitório, no mínimo 2 (duas) vezes 

por dia e sempre que se fizer necessário; 

Limpar com produto adequado os bebedouros, e trocar os vasilhames, se houver; 

Efetuar limpeza de pias e eletrodomésticos do refeitório e das copas onde não são preparadas bebidas 

ou manuseados alimentos; 

Limpar os corrimãos; 

Abastecer com papel toalha os banheiros, o refeitório e a copa sempre que se fizer necessário; 

Abastecer com sabonete líquido e papel higiênico os banheiros sempre que se fizer necessário; 

Retirar o lixo das salas, copa, refeitório e recepção pelo menos 2 (duas) vezes por dia e sempre que 

se fizer necessário; 

Proceder à coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/Mare n.º 06, 

de 3 de novembro de 1995 e sempre que se fizer necessário; 

Descartar adequadamente as embalagens usadas, bem como os demais resíduos. 

Remover todo o lixo para as lixeiras em que serão coletadas pelo serviço público e sempre que se 

fizer necessário. 

9.1.1.2  Frequência sugerida: semanal. 

Limpar portas, batentes e divisórias; 

Limpar manchas de pisos, paredes, divisórias, portas e vidros; 

Limpar forrações de couro ou de material sintético em assentos, cadeiras e poltronas; 

Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, dentre outros; 

Passar pano úmido com saneantes domissanitários ou álcool nos telefones; 

Retirar o pó e os resíduos dos quadros em geral; 

Encerar e/ou polir pisos; 

9.1.1.3.  Frequência sugerida: quinzenal. 

Lavar com saneante domissanitário a copa e o refeitório; 

Lavar todas as lixeiras, inclusive a utilizada para a coleta pelo serviço público; 

9.1.1.4.  Frequência sugerida: mensal. 

Proceder à limpeza completa de todo o auditório, envolvendo carpete, cadeiras, balcão, paredes, 

portas e demais móveis/equipamentos que o compõem; 

Limpar livros e periódicos, estantes e armários pertencentes à biblioteca; 

Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

Limpar forros, paredes, janelas e rodapés; 

Limpar persianas; 

Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro e outros similares; 

Lavar o piso de áreas de garagem/estacionamento, área que abriga central de ar condicionado, e 

depósitos. 

9.1.1.5.  Frequência sugerida: semestral. 

Limpar a face interna de vidros e fachadas envidraçadas e a face externa quando necessário, em 

conformidade com as normas de segurança de trabalho, aplicando-lhes produtos antiembaçantes; 

Limpar calhas sempre que se fizer necessário; 

Lavar as caixas d’água, remover a lama depositada e desinfetá-las; 

Limpar placas de identificação, sinalização, letreiros e totens fixados em paredes, pisos e fachadas. 
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9.1.1.6.  Frequência sugerida: sob demanda. 

Realizar deslocamentos simples de móveis e equipamentos leves dentro da unidade, conforme 

requisitado pela contratante; 

Limpar áreas após consertos, reparos, adaptações e pinturas; 

Executar os demais serviços considerados essenciais para um ambiente limpo e higienizado, não 

abarcados pelos itens acima, que compreendam a necessidade de uma frequência diária, semanal, 

quinzenal, mensal ou semestral; 

9.1.2.  COPEIRAGEM: 

Manusear e preparar bebidas e alimentos; 

Efetuar o preparo de bandejas, pratos e mesas; 

Manter os utensílios de copa devidamente organizados, guardados, limpos e higienizados, com a 

esterilização das xícaras, copos, talheres, pratos, panelas, potes e demais utensílios de copa e cozinha, 

toda vez que forem utilizados; 

Manter, na utilização diária, os ambientes da copa e refeitório sempre limpos, higienizados e 

organizados; 

Preparar alimentos sempre que solicitado; 

Evitar danos e perdas de materiais; 

Zelar pelo armazenamento e conservação dos alimentos; 

Nas copas de preparação de bebidas e manuseio de alimentos, manter os pertences limpos e 

organizados. São eles geladeira, fogão, micro-ondas, armários, pias e todos os demais usados no dia-

a-dia; 

Relacionar e enviar à Administração, tempestivamente, a relação de utensílios, material de limpeza, 

e produtos alimentícios necessários e faltantes; 

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

Descartar adequadamente as embalagens usadas, bem como os demais resíduos; 

Separar borra de café para envio à compostagem. 

 

9.1.3. O rol de tarefas e de periodicidade listados nos itens acima é apenas exemplificativo, podendo 

ser exigidas outras atividades não constantes nele, bem como uma frequência diferenciada daquela 

determinada, em razão de necessidade e de adequação dos serviços, para que estes atendam a contento 

a demanda pelos serviços do CRF/SC. 

  

10 - DA QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. Servente/Copeira: ensino fundamental incompleto. Os profissionais são enquadrados de acordo 

com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

 

11 - DOS MATERIAIS 

11.1. Quantitativos, marcas de referência e especificações: 

11.1.1. Os quantitativos de materiais são meramente estimativos e serão faturados por medição, ou 

seja, será efetuado o pagamento conforme a quantidade efetivamente consumida no mês, após 

conferência pela FISCALIZAÇÃO do contrato. 

11.1.2. A indicação de marcas dos materiais de consumo, insumos e utensílios é utilizada pela 

Administração como meio de aferir a qualidade mínima dos itens fornecidos pela CONTRATADA. 

Caso a licitante informe em sua proposta de preços uma marca diferente daquelas indicadas neste 

edital, o produto deverá possuir padrões de qualidade no mínimo igual, ou superior, aos indicados, 

sendo que, nesse caso, será previamente avaliado pela Administração para fins de aceitabilidade. 

11.1.3. A não aceitação pela Administração do produto indicado pelo licitante não acarretará, em 

hipótese alguma, aumento dos custos do contrato. 

11.1.4. Para a prestação dos serviços de LIMPEZA, são estimados os seguintes materiais: 
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MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

Item Descrição Marca/Referência Unidade 
Quantidade 

Mensal 

1 
Água sanitária de 1ª qualidade com  

Registro ANVISA 
Q-Boa ou similar galão 5L 2,00 

2 
Álcool, de 1ª qualidade, 46° com 

Registro ANVISA 
- litro 9,00 

3 
Balde plástico preto com capacidade 

p/ 20 litros 
- unid. 2,00 

4 
Brilho inox spray com 500 ml com 

Registro Anvisa 
- unid. 1,00 

5 

Cera de polir (tipo Gran Prix), 

contendo 200g com Registro 

ANVISA   

Johnson ou similar unid. 1,00 

6 
Desinfetante para banheiros e 

sanitários com Registro ANVISA 
Pinhosol ou similar galão 5L 2,00 

7 

Desodorizador de ar, cada unidade 

contendo 440 ml com Registro 

ANVISA, não agressivo à camada de 

ozônio. 

Bom Ar ou similar unid. 12,00 

8 

Detergente líquido de 1ª qualidade 

para limpeza de fórmicas claras, 

500ml 100% biodegradável com 

Registro ANVISA 

Veja Multiuso ou 

similar 
unid. 9,00 

9 

Detergente líquido de 1ª qualidade 

para limpeza de pisos de banheiros e 

superfícies brancas, 500ml 100% 

biodegradável com Registro 

ANVISA 

Veja com cloro 

ativo ou similar 
unid. 12,00 

10 

Detergente para lavar louça - 500 ml 

100% biodegradável com Registro 

ANVISA 

Limpol/Ipê/ou 

similar 
unid. 6,00 

11 Escova de mão Monofil ou similar unid. 1,00 

12 Esponja de fibra com dupla face 3M ou similar unid. 5,00 

13 
Flanela branca de 1ª qualidade, 

medindo 50x50cm 
- unid. 5,00 

14 Lã de aço, pacote com 4 unidades Bom Bril ou similar pacote 1,00 

15 
Limpa vidros concentrado com 

Registro ANVISA 
Johnson ou similar   galão 5L 2,00 

16 
Lustra Móveis lavanda 200 ml com 

Registro ANVISA 
Johnson ou similar unid. 3,00 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

17 
 Luvas de látex natural de 1° 

qualidade 
Sanro ou similar par 6,00 

18 
 Saponáceo cremoso, 1ª 

qualidade com 300ml 
CIF ou similar frasco 7,00 

19 Pano de secar louça - Unid. 6,00 

20 
Copos descartáveis para água 180 ml, 

tiras com 100 copos 
tiras und 20 

21 
Suporte de copos descartáveis para 

água (180 ml) 
- und 4 

22 

Copos plásticos descartáveis para 

cafezinho (50 ml) branco, tiras com 

100 copos 

tiras und 10 

23 
Suporte de copos plásticos para 

cafezinho (50 ml). 
- und 4 

24  Refil para mop seco - unid. 2,00 

25  Refil para mop úmido - unid. 2,00 

26 
Rodo com 2 borrachas – 40 cm de 

largura, com  cabo 
- unid. 2,00 

27 

Sabão em barra de 1° qualidade 100% 

biodegradável com Registro 

ANVISA 

Brilhante ou similar kg 1,00 

28 

Sabão em pó, pacote com 1 Kg 100% 

biodegradável com Registro 

ANVISA 

OMO ou similar pacote 1,00 

29 
Saco de pano para limpeza de piso na 

cor branca 
- unid. 5,00 

30 

Saco para lixo de 100 litros cada fardo 

com 100 unidades, cor preta. Material 

reciclado ou reciclável. 

- fardo 2,00 

31 

Saco para lixo de 20 litros, cada fardo 

com 100 unidades, cor preta. Material 

reciclado ou reciclável. 

- fardo 2,00 

32 

Saco para lixo de 60 litros,  cada fardo 

com 100 unidades, cor preta.Material 

reciclado ou reciclável. 

- fardo 2,00 

33 Vassoura de teto, vasculho - und 1,00 

34 Vassoura Nylon - und 2,00 
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35 
Vassourinha (escova sanitária) para 

limpar vaso - 
- und 6,00 

36 Dispenser de papel higiênico - und 12,00 

37 Dispenser de papel toalha - und 15,00 

38 Dispenser para sobonete líquido - und 15,00 

39 
Papel higiênico rolão 1ª qualidade, 

folha dupla, 300m x 10 cm 
rolo und 58 

40 Papel toalha rolão rolo und 45 

41 

Sabonete líquido de 1° qualidade  (de 

odor agradável), com ph neutro 

concentrado  com Registro ANVISA 

litro und 15 

 

11.2 Todos os produtos acima relacionados deverão ser de primeira qualidade e sujeitos à prévia 

aprovação da CONTRATANTE, devendo ser entregues no depósito da CONTRATADA, localizado 

nas dependências da CONTRATANTE, até o quinto dia útil de cada mês; 

11.3 A descrição de marca de produto destina-se a referenciar aspectos de qualidade e produtividade 

já aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, a partir de testes e aprovação de várias 

marcas utilizadas na execução dos serviços; 

11.4 Entende-se como similar o produto de outra marca que possua qualidades iguais ou superiores 

aos referenciados. Sua adoção, contudo, deverá ser precedida de testes comprobatórios de adequação 

pela FISCALIZAÇÃO do contrato; 

11.6 Baseando-se nas Planilhas de Preços e Consumo Estimado de Materiais, será verificada: 

A eventual existência de saldos que poderá implicar redução equivalente no valor da fatura; 

A eventual aplicação de quantitativo do produto superior ao estimado, o que poderá determinar ajuste 

equivalente no valor da fatura. 

11.7 Os produtos encaminhados deverão estar acompanhados das notas fiscais correspondentes ou 

relação, as quais deverão ser recebidas e conferidas pela FISCALIZAÇÃO.   

11.8 Os materiais constantes deste anexo serão faturados por medição, ou seja, será efetuado o 

pagamento conforme o quantitativo consumido no mês, após conferência pela FISCALIZAÇÃO do 

contrato. 

12 - DOS EQUIPAMENTOS 

12.1. A especificação dos equipamentos é estimativa. Cabe à CONTRATADA considerar em sua 

proposta a relação de quaisquer outros equipamentos de que necessite para a correta prestação dos 

serviços. 

12.2. Para a prestação dos serviços de LIMPEZA, são estimados os seguintes equipamentos: 

 

 
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

 

Item Descrição Unidade Qtde. 

1 
Lavadora de alta pressão, 3.000 W (ref. 

HD6/13 - karcher ou similar 
und 1 
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2 

Aspirador de pó reto para áreas densa de 

mobília, profissional entre 1200W a 

1600W (GT3000 - Electrolux ou similar) 

und 1 

3 
Extratora para carpetes e estofados (Puzzi 

10/2- Karcher ou similar 
und 1 

4 
Conjunto MOP Pó profissional 120 cm 

(Cód. CJ120C - Bralimpia ou similar) 
und 2 

5 
Mop Profissional para limpeza úmida 

(ref.RS70AZ - Bralimpia) 
und 2 

6 

Conjunto de baldes com cavalete e 

espremedor para MOP com capacidade de 

20 a 30 litros (ref. Conjunto Mop Líquido 

Doblô 50 L ou similar) 

und 2 

7 Combinado Limpa Vidros 45 cm 2 em 1 und 1 

8  Escada 6 degraus de alumínio und 1 

9  Escada articula de 14 degraus und 1 

10 

Mangueira de borracha cor preta, 

reforçada, lonada 3/4", 100 m de 

comprimento. 

und 1 

 

13 -  DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

13.1. A especificação dos EPIS é estimativa. Cabe à CONTRATADA considerar em sua proposta a 

relação de equipamentos de que necessita para a correta prestação dos serviços. 

13.2. Equipamentos de Proteção Individual – 

 

 

EPI LIMPEZA 

 Item Descrição Unidade Qtde. Anual 

 
1 Avental PVC com forro Preto 1,2 metros und 2 

 
2 Luva de vaqueta mista und 2 

 
3 Protetor facial incolor und 1 

  

13.4 A especificação dos EPIS é estimativa. Cabe à CONTRATADA considerar em sua proposta a 

relação de equipamentos que necessita para a correta prestação dos serviços. 

 

14 -  DA META FÍSICA E DEMANDA ESTIMADA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

 

14.1 A quantidade de postos necessários para os serviços de limpeza foi calculada em função de 

produtividade média diária na Sede 2 do CRF/SC, em Florianópolis, nas suas Seccionais e nas 

especificações da portaria n° 213 de 25/09/2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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14.2 O número fracionário de postos de trabalho assim obtido será arredondado para o próximo valor 

inteiro. 

 

14.3 Os dados prestados neste termo, entretanto, são meramente informativos, podendo ser 

confirmados através de vistoria prévia pelas Licitantes. 

 

PRODUTIVIDADE - LIMPEZA  

Tipo de Área 
Produtividade 

Padrão (m2) 

Área do CRF/SC 

(m2) 

Qtde. de Postos 

Áreas Internas 

Sede 1 -  Crispim Mira 1200 811 0,68 

Sede 2 - Travessa Olindina 1200 420 0,35 

Seccional Serrana 1200 32 0,03 

Seccional Meio Oeste 1200 35 0,03 

Seção Oeste 1200 27 0,02 

Seccional Norte 1200 35 0,03 

Seccional sul 1200 25 0,02 

Seccional Vale do Itajaí 1200 30 0,03 

Subtotal    1,415 1,19 

Áreas externas 

Área Externa 2700 587 0,22 

Esquadrias e fachadas 

Esquadrias -  face interna/externa 360 158,22 0,44 

TOTAL   1,85 

 

Observações: 

Áreas internas: compreendem todo o imóvel (salas, saguão, auditório, biblioteca, salas de reuniões, 

copas, cozinhas, depósitos, salas técnicas, banheiros, vestiários e lavabos). 

Esquadria externa - face interna/externa: áreas compostas de vidros. 

Áreas externas: jardins, arruamento, estacionamento e garagem. 

Quantidade estimada de postos de trabalho: número estimado de empregados da CONTRATADA 

para a realização das tarefas. 

 

 

15 - DO ORÇAMENTO 

15.1 Tendo em vista as peculiaridades desta contratação, apresentam-se os esclarecimentos referentes 

às planilhas estimativas, os quais deverão ser observados pelas empresas licitantes quando da 

elaboração de suas propostas de preços. 

15.2 Para a elaboração das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos postos, foi considerado o 

piso salarial estabelecido na convenção coletiva de trabalho do sindicato dos trabalhadores envolvidos 

na prestação dos serviços ora terceirizados, vigentes neste ano no Estado em que os serviços serão 

prestados. 

15.3 As licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e Formação de Preços com base em 

convenção coletiva de trabalho, ou outra norma coletiva mais benéfica, aplicável à categoria 

envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada. 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

15.4 Na hipótese de eventual repactuação do contrato, somente serão considerados os itens previstos 

nas respectivas planilhas. 

15.5 Caso a licitante utilize instrumento coletivo distinto do adotado neste Edital, deverá indicar em 

sua proposta a convenção coletiva de trabalho ou a norma coletiva a que esteja obrigada. 

15.6 Os salários a serem pagos serão aqueles apresentados na proposta da licitante vencedora, e não 

poderão ser inferiores aos estimados neste Edital, nem inferiores aos da norma coletiva a que a 

licitante estiver obrigada, devendo ser utilizado o salário mais benéfico ao trabalhador. 

15.7 Ainda que, em acordo ou convenção coletiva da categoria, haja previsão de reajuste escalonado 

de salários, a CONTRATADA aplicará aos salários dos empregados que prestam serviços à 

CONTRATANTE os mesmos índices concedidos na repactuação contratual, independentemente da 

data de admissão do empregado nos quadros da CONTRATADA. 

15.8 As planilhas deverão ser individualizadas por tipo de posto, no entanto, a proposta para 

contratação terá que ser consolidada. 

15.9 Caso a proposta da licitante apresente salário inferior ao estabelecido neste Edital ou ao da norma 

coletiva a que estiver obrigada, dentre os dois o mais benéfico ao trabalhador, o Pregoeiro fixará prazo 

para ajuste da proposta. 

15.10 O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado, ou a recusa em fazê-lo, implica 

a desclassificação da proposta. 

15.11 O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

15.12 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 

eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

15.13 O LDI (Lucros e Despesas Indiretas) constante das planilhas de composição de custos e 

formação de preços engloba o lucro e as despesas administrativas e operacionais (Acórdão 

2.369/2011-TCU-Plenário). 

15.14 O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas 

optantes pelo Lucro Presumido. 

15.15 Não serão aceitas propostas com valores globais superiores aos estimados, bem como: 

a) Propostas com o valor unitário da mão de obra (total da planilha de custos e formação de preços 

de um empregado) superior ao estimado pela Administração; 

b) Propostas com o valor total dos materiais superior ao estimado pela Administração, nos casos em 

que a contratação envolver o fornecimento de materiais. 

15.16. O item B.03 - Aviso prévio trabalho será zerado após o primeiro ano de vigência do contrato. 

 

16 -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados para esse fim, na 

forma prevista na Lei nº 8.666/93, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou 

glosas que se fizerem necessárias; 

16.2 Indicar o local onde os serviços serão executados; 

16.3 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro 

dos prazos e condições estabelecidas no Contrato; 

16.4 Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas no Contrato; 

16.5 Solicitar à Contratada todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços; 

16.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas 

especificações; 

16.7 Solicitar a substituição do empregado que não estiver desempenhando suas atividades a contento, 

de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência; 

16.8 Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que 

serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do estado 

de conservação; 

16.9 Disponibilizar instalações sanitárias; 
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16.10 Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas; 

16.11 Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios; 

16.12 Colocar à disposição dos empregados da Contratada local para a guarda de uniforme e outros 

pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 

16.13 É vedado à administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração 

da Contratada, tais como: 

Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o 

atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto desta contratação e em relação à função 

específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio CRF-SC, 

especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 
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ANEXO II – PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Edital de Pregão Eletrônico 01/2018 

 

 

COPEIRAGEM 

JORNADA 40 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

SEDE 1 DO CRF/SC -  CRISPIM MIRA 421 

TURNO DIURNO 

I – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

Salário base  1.087,16 

Adicional de Insalubridade 0,00 0,00 

Outros adicionais  0,00 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  1.087,16 

II- ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A – ENCARGOS   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 217,43 

A.02 FGTS   8,000% 86,97 

A.03 SESI/SESC 1,500% 16,31 

A.04 SENAI/SENAC 1,000% 10,87 

A.05 INCRA 0,200% 2,17 

A.06 SEBRAE   0,600% 6,52 

A.07 Salário Educação     2,500% 27,18 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 65,23 

TOTAL GRUPO A – ENCARGOS 38,800% 432,69 

GRUPO B   

B.01 13° salário 8,330% 90,56 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)  8,330% 90,56 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado   1,944% 21,13 

B.04 Auxílio Doença   0,222% 2,41 

B.05 Acidente de Trabalho   0,051% 0,55 

B.06 Faltas Legais   0,415% 4,51 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,42 

B.08 Licença Paternidade     0,020% 0,21 

TOTAL - GRUPO B     19,347% 210,33 

GRUPO C           

C.01 Aviso Prévio Indenizado     0,417% 4,52 

C.02 Indenização Adicional   0,286% 3,10 
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C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

do FGTS) 
3,200% 34,78 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 

10% do FGTS) 0,800% 8,69 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 30,19 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 0,013% 0,14 

TOTAL - GRUPO C      7,487% 81,40 

GRUPO D           

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 83,77 

TOTAL - GRUPO D     7,705% 83,77 

GRUPO E           

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,36 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 
0,004% 0,04 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 2,41 

TOTAL - GRUPO E      0,259% 2,82 

GRUPO F           

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade   0,265% 2,88 

TOTAL - GRUPO F     0,265% 2,88 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 74,860% 813,88 

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  1.901,04 

III – INSUMOS   

Uniforme      43,72 

Auxílio alimentação       337,59 

Vale transporte      163,24 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)  -65,23 

Manutenção e depreciação de equipamentos  0,00 

EPI  0,00 

TOTAL - INSUMOS  479,32 
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TOTAL – REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS 2.380,36 

V – LDI E TRIBUTAÇÃO   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 119,02 

Lucro     10,00% 238,04 

TOTAL – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 357,05 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + LDI 2.737,41 

  

TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO   

ISS 5,00% 136,87 

COFINS 3,00% 82,12 

PIS 0,65% 17,79 

TOTAL TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAENTO 8,65% 236,79 

VALOR MENSAL PARA 01 (UM) EMPREGADO  2.755,21 

QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO  01 

VALOR MENSAL POR POSTO  2.755,21 

VALOR ANUAL POR POSTO  33.062,49 

 

LIMPEZA 

JORNADA 40 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

SEDE 1 DO CRF/SC – CRISPIM MIRA, 421 

TURNO DIURNO 

I – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

Salário base  1.087,16 

Adicional de Insalubridade 20,00 217,43 

Outros adicionais  0,00 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  1.304,59 

II- ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A – ENCARGOS   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 260,92 

A.02 FGTS   8,000% 104,37 

A.03 SESI/SESC 1,500% 19,57 

A.04 SENAI/SENAC 1,000% 13,05 

A.05 INCRA 0,200% 2,61 

A.06 SEBRAE   0,600% 7,83 
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A.07 Salário Educação     2,500% 32,61 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 78,28 

TOTAL GRUPO A – ENCARGOS 38,800% 519,23 

GRUPO B   

B.01 13° salário 8,330% 108,67 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)  8,330% 108,67 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado   1,944% 25,31 

B.04 Auxílio Doença   0,222% 2,90 

B.05 Acidente de Trabalho   0,051% 0,67 

B.06 Faltas Legais   0,415% 5,41 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,51 

B.08 Licença Paternidade     0,020% 0,26 

TOTAL - GRUPO B     19,347% 252,40 

GRUPO C           

C.01 Aviso Prévio Indenizado     0,417% 5,35 

C.02 Indenização Adicional   0,286% 3,73 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

do FGTS) 
3,200% 41,75 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 

10% do FGTS) 0,800% 10,44 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 36,24 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 0,013% 0,17 

TOTAL - GRUPO C      7,487% 97,67 

GRUPO D           

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 100,52 

TOTAL - GRUPO D     7,705% 100,52 

GRUPO E           

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,43 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 
0,004% 0,05 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 2,90 

TOTAL - GRUPO E      0,259% 3,38 
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GRUPO F         

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade   0,265% 3,46 

TOTAL - GRUPO F     0,265% 3,46 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 74,860% 976,66 

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  2.281,25 

III – INSUMOS   

Uniforme      44,91 

Auxílio alimentação       337,59 

Vale transporte      163,24 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)  -65,23 

Manutenção e depreciação de equipamentos  101,34 

EPI  3,93 

TOTAL - INSUMOS  585,78 

TOTAL – REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS 2.867,03 

V – LDI E TRIBUTAÇÃO   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 143,35 

Lucro     10,00% 286,70 

TOTAL – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 430,05 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + LDI 3.297,08 

TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO   

ISS 5,00% 164,85 

COFINS 3,00% 98,91 

PIS 0,65% 21,43 

TOTAL TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAENTO 8,65% 285,20 

VALOR MENSAL PARA 01 (UM) EMPREGADO  3.318,51 

QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO  02 

VALOR MENSAL POR POSTO  6.637,03 

VALOR ANUAL POR POSTO  79.644,34 
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LIMPEZA 

JORNADA 04 HORAS UMA VEZ NA SEMANA 

SECCIONAIS DO CRF/SC 

TURNO DIURNO 

I – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

Salário base  197,60 

Adicional de Insalubridade 20,00 39,52 

Outros adicionais  0,00 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  237,12 

II- ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A – ENCARGOS   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 47,42 

A.02 FGTS   8,000% 18,97 

A.03 SESI/SESC 1,500% 3,56 

A.04 SENAI/SENAC 1,000% 2,37 

A.05 INCRA 0,200% 0,47 

A.06 SEBRAE   0,600% 1,42 

A.07 Salário Educação     2,500% 5,93 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 14,23 

TOTAL GRUPO A – ENCARGOS 38,800% 94,37 

GRUPO B   

B.01 13° salário 8,330% 19,75 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)  8,330% 19,75 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado   1,944% 4,60 

B.04 Auxílio Doença   0,222% 0,53 

B.05 Acidente de Trabalho   0,051% 0,12 

B.06 Faltas Legais   0,415% 0,98 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,09 

B.08 Licença Paternidade     0,020% 0,05 

TOTAL - GRUPO B     19,347% 45,88 

GRUPO C           

C.01 Aviso Prévio Indenizado     0,417% 0,97 

C.02 Indenização Adicional   0,286% 0,68 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

do FGTS) 
3,200% 7,59 
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C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 

10% do FGTS) 0,800% 1,90 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 6,59 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 0,013% 0,03 

TOTAL - GRUPO C      7,487% 17,75 

GRUPO D           

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 18,27 

TOTAL - GRUPO D     7,705% 18,27 

GRUPO E         

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,08 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 
0,004% 0,01 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 0,53 

TOTAL - GRUPO E      0,259% 0,61 

GRUPO F           

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade   0,265% 0,63 

TOTAL - GRUPO F     0,265% 0,63 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 74,860%  

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  177,52 

III – INSUMOS   

Uniforme      44,91 

Auxílio alimentação       - 

Vale transporte      39,00 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)  -11,86 

Manutenção e depreciação de equipamentos  101,34 

EPI  3,93 

TOTAL - INSUMOS  177,32 

TOTAL – REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS 591,96 

V – LDI E TRIBUTAÇÃO   
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LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 29,60 

Lucro     10,00% 59,20 

TOTAL – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 88,79 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + LDI 680,75 

TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO   

ISS 5,00% 34,04 

COFINS 3,00% 20,42 

PIS 0,65% 4,42 

TOTAL TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAENTO 8,65% 58,88 

VALOR MENSAL PARA 01 (UM) EMPREGADO  685,17 

QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO (UM PARA CADA 

SECCIONAL) 

06 

VALOR MENSAL POR POSTO  4.111,04 

VALOR ANUAL POR POSTO  49.332,48 

 

 

LIMPEZA 

JORNADA 04 HORAS UMA VEZ NA SEMANA 

SEDE 2 DO CRF/SC – TRAVESSA OLINDINA A PEREIRA, 35 

TURNO DIURNO 

I – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

Salário base  197,60 

Adicional de Insalubridade 20,00 39,52 

Outros adicionais  0,00 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  237,12 

II- ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A – ENCARGOS   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL 20,000% 47,42 

A.02 FGTS   8,000% 18,97 

A.03 SESI/SESC 1,500% 3,56 

A.04 SENAI/SENAC 1,000% 2,37 

A.05 INCRA 0,200% 0,47 

A.06 SEBRAE   0,600% 1,42 

A.07 Salário Educação     2,500% 5,93 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP 6,000% 14,23 
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TOTAL GRUPO A – ENCARGOS 38,800% 94,37 

GRUPO B   

B.01 13° salário 8,330% 19,75 

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)  8,330% 19,75 

B.03 Aviso Prévio Trabalhado   1,944% 4,60 

B.04 Auxílio Doença   0,222% 0,53 

B.05 Acidente de Trabalho   0,051% 0,12 

B.06 Faltas Legais   0,415% 0,98 

B.07 Férias sobre Licença Maternidade 0,039% 0,09 

B.08 Licença Paternidade     0,020% 0,05 

TOTAL - GRUPO B     19,347% 45,88 

GRUPO C           

C.01 Aviso Prévio Indenizado     0,417% 0,97 

C.02 Indenização Adicional   0,286% 0,68 

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

do FGTS) 
3,200% 7,59 

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 

10% do FGTS) 0,800% 1,90 

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional 2,778% 6,59 

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade 0,013% 0,03 

TOTAL - GRUPO C      7,487% 17,75 

GRUPO D           

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B 7,705% 18,27 

TOTAL - GRUPO D     7,705% 18,27 

GRUPO E         

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,033% 0,08 

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 
0,004% 0,01 

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional 0,222% 0,53 

TOTAL - GRUPO E      0,259% 0,61 

GRUPO F           
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F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade   0,265% 0,63 

TOTAL - GRUPO F     0,265% 0,63 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 74,860%  

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS  177,52 

III – INSUMOS   

Uniforme      44,91 

Auxílio alimentação       - 

Vale transporte      39,00 

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)  -11,86 

Manutenção e depreciação de equipamentos  101,34 

EPI  3,93 

TOTAL - INSUMOS  177,32 

TOTAL – REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS 591,96 

V – LDI E TRIBUTAÇÃO   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais 5,00% 29,60 

Lucro     10,00% 59,20 

TOTAL – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 15,00% 88,79 

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + LDI 680,75 

TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO   

ISS 5,00% 34,04 

COFINS 3,00% 20,42 

PIS 0,65% 4,42 

TOTAL TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAENTO 8,65% 58,88 

VALOR MENSAL PARA 01 (UM) EMPREGADO  685,17 

QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO 01 

VALOR MENSAL POR POSTO  685,17 

VALOR ANUAL POR POSTO  8.222,04 
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PLANILHAS DE PREÇOS DE UNIFORMES 

  

COPEIRAGEM 

Item Peça Descrição 

Valor 

Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado 

(R$) 

Valor 

Mensal/Empregado 

(R$) 

1 Calça 

Comprida com zíper 

ou saia, de gabardine 

ou brim, cor cinza 

claro. 

32,10 4 128,41 10,70 

2 Blusa   

Gola esporte, cinza 

claro, gabardine ou 

brim, com zíper na 

frente, dois bolsos 

nas laterais inferiores 

e emblema da 

empresa no lado 

esquerdo superior. 

20,63 4 82,52  6,88 

3 Camiseta 

Em forma de "T", 

malha fria, cinza 

claro, gola Camiseta  

sanfonada, mangas 

curtas, emblema da 

empresa no lado 

esquerdo superior. 

18,28 4 73,11 6,09 

4 Avental 

De oxford ou tergal, 

Avental branco, com 

amarras dos lados. 

18,76 4 75,04 6,25 

5 Touca 

De filó, com aba, cor 

preta para uso dentro 

das  copas. 

11,25 4 44,98 3,70 

6 Meia 
Social, 3/4, cor 

natural. 
10,83 4 43,33 3,61 

7 Calçado 

Em couro preto, tipo 

mocassim, fechado, 

salto até 3cm ou 

sapatilha em couro, 

antiderrapantes. 

38,63 2 77,25 6,44 

TOTAL (R$)    524,65 43,72 
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LIMPEZA 

 

Item 
Peça Descrição 

Valor 

Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado 

(R$) 

Valor Mensal/ 

Empregado 

(R$) 

1 Calça 

Comprida, com 

elástico e cordão, de 

gabardine. 

41,17 4 164,67 13,72 

2 Camiseta 

Malha fria PV, gola 

careca, com, 

emblema da 

empresa pintado. 

18,28 4 73,11 6,09 

3 Jaqueta 
De nylon, forrada 

internamente 
79,53 1 79,53 6,63 

4 Meias 
De algodão tipo 

soquete 
9,88 4 39,50 3,29 

5 Calçado 

Tênis preto, em 

couro, solado baixo, 

com palmilha 

antibacteriana 

91,05 2 182,09 15,17 

TOTAL (R$) 538,90 44,91 

 

 

 

 

 

PLANILHAS DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

Item Descrição Unidade 

Valor 

Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtde. 
Valor Total 

(R$) 

1 
Lavadora de alta pressão, 3.000 W (ref. 

HD6/13 - karcher ou similar) 
Unid. 2.423,29 1,00 2.423,29 

2 

Aspirador de pó reto para áreas densa de 

mobília profissional entre 1200W a 

1600W (GT3000 - Electrolux ou 

similar) 

Unid. 348,35 1,00 348,35 

3 
Extratora para carpetes e estofados 

(Puzzi 10/2 - Karcher ou similar) 
Unid. 1.622,64 1,00 1.622,64 
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PLANILHAS DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

4 
Conjunto MOP Pó profissional 120 cm 

(Cód. CJ120C - Bralimpia ou similar) 
Unid. 90,24 2,00 180,47 

5 
Mop Profissional para limpeza úmida 

(ref. RS70AZ - Bralimpia) 
Unid. 13,75 2,00 27,50 

6 

Conjunto de baldes com cavalete e 

espremedor para MOP com capacidade 

de 20 a 30 litros (ref. Conjunto Mop 

Líquido Doblô 50 L ou similar) 

Unid. 351,19 2,00 702,37 

7 
Combinado Limpa Vidros 45 cm 2 em 1 

(Bralimpia ou similar) Unid. 52,96 1,00 52,96 

8 Escada 6 degraus de alumínio Unid. 107,41 1,00 107,41 

9 Escada articula de 14 degraus  Unid. 517,00 1,00 517,00 

10 

Mangueira de borracha cor preta, 

reforçada, lonada 3/4", 100 m de 

comprimento. 

Unid. 996,19 1,00 996,19 

11 

Conjunto aplicador de cera ou 

impermeabilizante  (ref. BC 200 - 

Bralimpia ou similar) 

Unid. 265,08 2,00 530,15 

12 
Pá coleta seletiva (Ref. PC55VM 

Bralimpia ou similar) 
Unid. 46,26 2,00 92,53 

Custo total dos equipamentos (R$) 
 

7.600,85 

Manutenção Mensal (R$) 38,00 

Depreciação Mensal (R$) 63,34 

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$) 101,34 

 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

EPI LIMPEZA 

Item Descrição Unidade 

Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtdade 

Anual 

Valor Total 

Anual (R$) 

Valor Total 

Mensal (R$) 

1 Avental PVC 

com forro Preto 
Unid. 5,82 2,00 11,63 0,97 
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PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

1,2 metros 

2 
 Luva de 

maqueta mista 
Unid. 10,29 2,00 20,59 1,72 

3 
 Protetor 

facial incolor 
Unid. 14,95 1,00 14,95 1,25 

TOTAL (R$)  
 

 47,17 3,93 

  

 

PLANILHAS DE PREÇOS E CONSUMO ESTIMADO DE MATERIAIS 

 

MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

Item Descrição Rfcia. Unid 
Qtde. 

Mensal 

Valor Mensal 

(R$) 

1 
Água sanitária de 1ª qualidade com  

Registro ANVISA 

Q-Boa ou 

similar 
galão 5L   2 29,00 

2 
Álcool, de 1ª qualidade, 46° com 

Registro ANVISA 
- litro 9 63,00 

3 
Balde plástico preto com capacidade 

p/ 20 litros 
- unid. 2 46,00 

4 
Brilho inox spray com 500 ml com 

Registro Anvisa 
- unid. 1 15,00 

5 
Cera de polir (tipo Gran Prix), 

contendo 200g com Registro ANVISA   

Johnson 

ou similar 
unid. 1 11,00 

6 
Desinfetante para banheiros e 

sanitários com Registro ANVISA 

Pinhosol 

ou similar 
galão 5L 2 34,00 

7 

Desodorizador de ar, cada unidade 

contendo 440 ml com Registro 

ANVISA, não agressivo à camada de 

ozônio. 

Bom Ar ou 

similar 
unid. 12 96,00 

8 

Detergente líquido de 1ª qualidade 

para limpeza de fórmicas claras, 

500ml 100% biodegradável com 

Registro ANVISA 

Veja 

Multiuso 

ou similar 

unid. 9 45,00 

9 

Detergente líquido de 1ª qualidade 

para limpeza de pisos de banheiros e 

superfícies brancas, 500ml 100% 

biodegradável com Registro ANVISA 

Veja com 

cloro ativo 

ou similar 

unid. 12 72,00 

10 

Detergente para lavar louça - 500 ml 

100% biodegradável com Registro 

ANVISA 

Limpol ou 

similar 
unid. 6 12,00 
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11 Escova de mão 
Monofil 

ou similar 
unid. 1 3,50 

12 Esponja de fibra com dupla face 
3M ou 

similar 
unid. 5 15,00 

13 
Flanela branca de 1ª qualidade, 

medindo 50x50cm 
- unid. 5 25,00 

14 Lã de aço, pacote com 4 unidades 
Bom Bril 

ou similar 
pacote 1 2,00 

15 
Limpa vidros concentrado com 

Registro ANVISA 

Johnson 

ou similar   
galão 5L 2 70,00 

16 
Lustra Móveis lavanda 200 ml com 

Registro ANVISA 

Johnson 

ou similar 
unid. 3 21,00 

17 
 Luvas de látex natural de 1° 

qualidade 

Sanro ou 

similar 
par 6 18,00 

18 
 Saponáceo cremoso, 1ª 

qualidade com 300ml 

CIF ou 

similar 
frasco 7 42,00 

19 Pano de secar louça - Unid. 6 18,00 

20 
Copos descartáveis para água 180 ml, 

tiras com 100 copos 
tiras und 20 62,00 

21 
Suporte de copos descartáveis para 

água (180 ml) 
- und 4 240,00 

22 

Copos plásticos descartáveis para 

cafezinho (50 ml) branco, tiras com 

100 copos 

tiras und 10 35,00 

23 
Suporte de copos plásticos para 

cafezinho (50 ml). 
- und 4 80,00 

24  Refil para mop seco - unid. 2 40,00 

25  Refil para mop úmido - unid. 2 130,00 

26 
Rodo com 2 borrachas – 40 cm de 

largura, com  cabo 
- unid. 2 16,00 

27 
Sabão em barra de 1° qualidade 100% 

biodegradável com Registro ANVISA 

Brilhante 

ou similar 
kg 1 6,00 

28 
Sabão em pó, pacote com 1 Kg 100% 

biodegradável com Registro ANVISA 

OMO ou 

similar 
pacote 1 12,00 

29 
Saco de pano para limpeza de piso na 

cor branca 
- unid. 5 17,50 

30 

Saco para lixo de 100 litros cada fardo 

com 100 unidades, cor preta. Material 

reciclado ou reciclável. 

- fardo 2 100,00 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

31 

Saco para lixo de 20 litros, cada fardo 

com 100 unidades, cor preta. Material 

reciclado ou reciclável. 

- fardo 2 22,00 

32 
Saco para lixo de 60 litros,  cada fardo 

com 100 unidades, cor preta.. 
- fardo 2 42,00 

33 Vassoura de teto, vasculho - und 1 10,00 

34 Vassoura Nylon - und 2 60,00 

35 
Vassourinha (escova sanitária) para 

limpar vaso - 
- und 6 138,00 

36 Dispenser de papel higiênico - und 12 269,28 

37 Dispenser de papel toalha - und 15 432,00 

38 Dispenser para sobonete líquido - und 15 156,00 

39 
Papel higiênico rolão 1ª qualidade, 

folha dupla, 300m x 10 cm 
rolo und 58 806,20 

40 Papel toalha rolão rolo und 45 922,50 

41 

Sabonete líquido de 1° qualidade  (de 

odor agradável), com ph neutro 

concentrado com Registro ANVISA 

litro und 15 420,00 

CUSTO TOTAL MENSAL (R$) 4.653,98 

CUSTO TOTAL ANUAL (R$) 55.847,76 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Edital de Pregão Eletrônico 01/2018 

 

 

COPEIRAGEM 

JORNADA 40 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

SEDE 1 DO CRF/SC -  CRISPIM MIRA 421 

TURNO DIURNO 

I – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

Salário base   

Adicional de Insalubridade   

Outros adicionais   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

II- ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A – ENCARGOS   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL   

A.02 FGTS     

A.03 SESI/SESC   

A.04 SENAI/SENAC   

A.05 INCRA   

A.06 SEBRAE     

A.07 Salário Educação       

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP   

TOTAL GRUPO A – ENCARGOS   

GRUPO B   

B.01 13° salário   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado     

B.04 Auxílio Doença     

B.05 Acidente de Trabalho     

B.06 Faltas Legais     

B.07 Férias sobre Licença Maternidade   

B.08 Licença Paternidade       

TOTAL - GRUPO B       

GRUPO C         

C.01 Aviso Prévio Indenizado        

C.02 Indenização Adicional     
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C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

do FGTS) 
  

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 

10% do FGTS)   

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional   

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade   

TOTAL - GRUPO C        

GRUPO D       

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B   

TOTAL - GRUPO D       

GRUPO E       

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado   

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 
  

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional   

TOTAL - GRUPO E        

GRUPO F       

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade     

TOTAL - GRUPO F        

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS   

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS   

III – INSUMOS   

Uniforme       

Auxílio alimentação        

Vale transporte       

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)   

Manutenção e depreciação de equipamentos   

EPI   

TOTAL - INSUMOS   



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

TOTAL – REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS  

V – LDI E TRIBUTAÇÃO   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais   

Lucro       

TOTAL – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS   

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + LDI  

  

TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO   

ISS   

COFINS   

PIS   

TOTAL TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAENTO   

VALOR MENSAL PARA 01 (UM) EMPREGADO   

QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO   

VALOR MENSAL POR POSTO   

VALOR ANUAL POR POSTO   

 

LIMPEZA 

JORNADA 40 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

SEDE 1 DO CRF/SC – CRISPIM MIRA, 421 

TURNO DIURNO 

I – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

Salário base   

Adicional de Insalubridade   

Outros adicionais   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

II- ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A – ENCARGOS   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL   

A.02 FGTS     

A.03 SESI/SESC   

A.04 SENAI/SENAC   

A.05 INCRA   

A.06 SEBRAE     
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A.07 Salário Educação       

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP   

TOTAL GRUPO A – ENCARGOS   

GRUPO B   

B.01 13° salário   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado     

B.04 Auxílio Doença     

B.05 Acidente de Trabalho     

B.06 Faltas Legais     

B.07 Férias sobre Licença Maternidade   

B.08 Licença Paternidade       

TOTAL - GRUPO B       

GRUPO C           

C.01 Aviso Prévio Indenizado       

C.02 Indenização Adicional     

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

do FGTS) 
  

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 

10% do FGTS)   

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional   

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade   

TOTAL - GRUPO C        

GRUPO D       

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B   

TOTAL - GRUPO D       

GRUPO E         

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado   

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 
  

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional   

TOTAL - GRUPO E        
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GRUPO F       

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade     

TOTAL - GRUPO F       

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS   

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS   

III – INSUMOS   

Uniforme       

Auxílio alimentação        

Vale transporte       

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)   

Manutenção e depreciação de equipamentos   

EPI   

TOTAL - INSUMOS   

TOTAL – REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS  

V – LDI E TRIBUTAÇÃO   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais   

Lucro       

TOTAL – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS   

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + LDI  

TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO   

ISS   

COFINS   

PIS   

TOTAL TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAENTO   

VALOR MENSAL PARA 01 (UM) EMPREGADO   

QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO   

VALOR MENSAL POR POSTO   

VALOR ANUAL POR POSTO   
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LIMPEZA 

JORNADA 04 HORAS UMA VEZ NA SEMANA 

SECCIONAIS DO CRF/SC 

TURNO DIURNO 

I – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

Salário base   

Adicional de Insalubridade   

Outros adicionais   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

II- ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A – ENCARGOS   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL   

A.02 FGTS     

A.03 SESI/SESC   

A.04 SENAI/SENAC   

A.05 INCRA   

A.06 SEBRAE     

A.07 Salário Educação       

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP   

TOTAL GRUPO A – ENCARGOS   

GRUPO B   

B.01 13° salário   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado     

B.04 Auxílio Doença     

B.05 Acidente de Trabalho     

B.06 Faltas Legais     

B.07 Férias sobre Licença Maternidade   

B.08 Licença Paternidade       

TOTAL - GRUPO B       

GRUPO C       

C.01 Aviso Prévio Indenizado       

C.02 Indenização Adicional     

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

do FGTS) 
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C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 

10% do FGTS)   

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional   

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade   

TOTAL - GRUPO C        

GRUPO D       

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B   

TOTAL - GRUPO D       

GRUPO E         

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado   

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 
  

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional   

TOTAL - GRUPO E        

GRUPO F       

F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade     

TOTAL - GRUPO F       

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS   

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS   

III – INSUMOS   

Uniforme       

Auxílio alimentação        

Vale transporte       

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)   

Manutenção e depreciação de equipamentos   

EPI   

TOTAL - INSUMOS   

TOTAL – REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS  

V – LDI E TRIBUTAÇÃO   
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LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais   

Lucro       

TOTAL – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS   

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + LDI  

TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO   

ISS   

COFINS   

PIS   

TOTAL TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAENTO   

VALOR MENSAL PARA 01 (UM) EMPREGADO   

QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO (UM PARA CADA 

SECCIONAL) 

 

VALOR MENSAL POR POSTO   

VALOR ANUAL POR POSTO   

 

 

LIMPEZA 

JORNADA 04 HORAS UMA VEZ NA SEMANA 

SEDE 2 DO CRF/SC – TRAVESSA OLINDINA A PEREIRA, 35 

TURNO DIURNO 

I – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

Salário base   

Adicional de Insalubridade   

Outros adicionais   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO   

II- ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A – ENCARGOS   

A.01 SEGURIDADE SOCIAL   

A.02 FGTS     

A.03 SESI/SESC   

A.04 SENAI/SENAC   

A.05 INCRA   

A.06 SEBRAE     

A.07 Salário Educação       

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT x FAP   
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TOTAL GRUPO A – ENCARGOS   

GRUPO B   

B.01 13° salário   

B.02 Férias (sem o abono de 1/3)   

B.03 Aviso Prévio Trabalhado     

B.04 Auxílio Doença     

B.05 Acidente de Trabalho     

B.06 Faltas Legais     

B.07 Férias sobre Licença Maternidade   

B.08 Licença Paternidade       

TOTAL - GRUPO B       

GRUPO C         

C.01 Aviso Prévio Indenizado       

C.02 Indenização Adicional     

C.03 Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% 

do FGTS) 
  

C.04 Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 

10% do FGTS)   

C.05 Abono de Férias - 1/3 constitucional   

C.06 Abono de Férias - 1/3 constitucional sobre licença 

maternidade   

TOTAL - GRUPO C        

GRUPO D       

D.01 Incidência dos encargos do grupo A sobre o grupo B   

TOTAL - GRUPO D       

GRUPO E       

E.01 Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado   

E.02 Incidência do FGTS sobre o período médio de 

afastamento superior a 15 dias motivado por acidente do 

trabalho 
  

E.03 Incidência de FGTS sobre férias 1/3 constitucional   

TOTAL - GRUPO E        

GRUPO F       
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F.01 Incidência dos encargos do Grupo A sobre os valores 

constantes da base de cálculo referente ao salário maternidade     

TOTAL - GRUPO F       

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS   

TOTAL REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS   

III – INSUMOS   

Uniforme       

Auxílio alimentação        

Vale transporte       

Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base)   

Manutenção e depreciação de equipamentos   

EPI   

TOTAL - INSUMOS   

TOTAL – REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS  

V – LDI E TRIBUTAÇÃO   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)   

Despesas Administrativas/Operacionais   

Lucro       

TOTAL – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS   

TOTAL DE REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + LDI  

TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO   

ISS   

COFINS   

PIS   

TOTAL TRIBUTAÇÃO SOBRE O FATURAENTO   

VALOR MENSAL PARA 01 (UM) EMPREGADO   

QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO  

VALOR MENSAL POR POSTO   

VALOR ANUAL POR POSTO   
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PLANILHAS DE PREÇOS DE UNIFORMES 

  

COPEIRAGEM 

Item Peça Descrição 

Valor 

Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado 

(R$) 

Valor 

Mensal/Empregado 

(R$) 

1 Calça 

Comprida com zíper 

ou saia, de gabardine 

ou brim, cor cinza 

claro. 

    

2 Blusa   

Gola esporte, cinza 

claro, gabardine ou 

brim, com zíper na 

frente, dois bolsos 

nas laterais inferiores 

e emblema da 

empresa no lado 

esquerdo superior. 

    

3 Camiseta 

Em forma de "T", 

malha fria, cinza 

claro, gola Camiseta  

sanfonada, mangas 

curtas, emblema da 

empresa no lado 

esquerdo superior. 

    

4 Avental 

De oxford ou tergal, 

Avental branco, com 

amarras dos lados. 

    

5 Touca 

De filó, com aba, cor 

preta para uso dentro 

das  copas. 

    

6 Meia 
Social, 3/4, cor 

natural. 
    

7 Calçado 

Em couro preto, tipo 

mocassim, fechado, 

salto até 3cm ou 

sapatilha em couro, 

antiderrapantes. 

    

TOTAL (R$)      
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LIMPEZA 

 

Item 
Peça Descrição 

Valor 

Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtde. 

Anual 

Valor Anual/ 

Empregado 

(R$) 

Valor Mensal/ 

Empregado 

(R$) 

1 Calça 

Comprida, com 

elástico e cordão, de 

gabardine. 

    

2 Camiseta 

Malha fria PV, gola 

careca, com, 

emblema da 

empresa pintado. 

    

3 Jaqueta 
De nylon, forrada 

internamente 
    

4 Meias 
De algodão tipo 

soquete 
    

5 Calçado 

Tênis preto, em 

couro, solado baixo, 

com palmilha 

antibacteriana 

    

TOTAL (R$)   

 

 

 

 

PLANILHAS DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

Item Descrição Unidade 

Valor 

Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtde. 
Valor Total 

(R$) 

1 
Lavadora de alta pressão, 3.000 W (ref. 

HD6/13 - karcher ou similar) 
    

2 

Aspirador de pó reto para áreas densa de 

mobília profissional entre 1200W a 

1600W (GT3000 - Electrolux ou 

similar) 

    

3 
Extratora para carpetes e estofados 

(Puzzi 10/2 - Karcher ou similar) 
    

4 
Conjunto MOP Pó profissional 120 cm 

(Cód. CJ120C - Bralimpia ou similar) 
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PLANILHAS DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 

5 
Mop Profissional para limpeza úmida 

(ref. RS70AZ - Bralimpia) 
    

6 

Conjunto de baldes com cavalete e 

espremedor para MOP com capacidade 

de 20 a 30 litros (ref. Conjunto Mop 

Líquido Doblô 50 L ou similar) 

    

7 
Combinado Limpa Vidros 45 cm 2 em 1 

(Bralimpia ou similar)     

8 Escada 6 degraus de alumínio     

9 Escada articula de 14 degraus     

10 

Mangueira de borracha cor preta, 

reforçada, lonada 3/4", 100 m de 

comprimento. 

    

11 

Conjunto aplicador de cera ou 

impermeabilizante  (ref. BC 200 - 

Bralimpia ou similar) 

    

12 
Pá coleta seletiva (Ref. PC55VM 

Bralimpia ou similar) 
    

Custo total dos equipamentos (R$) 
 

 

Manutenção Mensal (R$)   

Depreciação Mensal (R$)  

Total Manutenção + Depreciação Mensal (R$)  

 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

EPI LIMPEZA 

Item Descrição Unidade 

Valor Médio 

Unitário 

(R$) 

Qtdade 

Anual 

Valor Total 

Anual (R$) 

Valor Total 

Mensal (R$) 

1 Avental PVC 

com forro Preto 

1,2 metros 

Unid.     
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PLANILHA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

2 
 Luva de 

maqueta mista 
Unid.     

3 
 Protetor 

facial incolor 
Unid.     

TOTAL (R$)  
 

   

  

 

PLANILHAS DE PREÇOS E CONSUMO ESTIMADO DE MATERIAIS 

 

 

MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

Item Descrição Rfcia. Unid 
Qtde. 

Mensal 

Valor Mensal 

(R$) 

1 
Água sanitária de 1ª qualidade com  

Registro ANVISA 

Q-Boa ou 

similar 
galão 5L     

2 
Álcool, de 1ª qualidade, 46° com 

Registro ANVISA 
- litro   

3 
Balde plástico preto com capacidade 

p/ 20 litros 
- unid.   

4 
Brilho inox spray com 500 ml com 

Registro Anvisa 
- unid.   

5 
Cera de polir (tipo Gran Prix), 

contendo 200g com Registro ANVISA   

Johnson 

ou similar 
unid.   

6 
Desinfetante para banheiros e 

sanitários com Registro ANVISA 

Pinhosol 

ou similar 
galão 5L   

7 

Desodorizador de ar, cada unidade 

contendo 440 ml com Registro 

ANVISA, não agressivo à camada de 

ozônio. 

Bom Ar ou 

similar 
unid.   

8 

Detergente líquido de 1ª qualidade 

para limpeza de fórmicas claras, 

500ml 100% biodegradável com 

Registro ANVISA 

Veja 

Multiuso 

ou similar 

unid.   

9 

Detergente líquido de 1ª qualidade 

para limpeza de pisos de banheiros e 

superfícies brancas, 500ml 100% 

biodegradável com Registro ANVISA 

Veja com 

cloro ativo 

ou similar 

unid.   

10 

Detergente para lavar louça - 500 ml 

100% biodegradável com Registro 

ANVISA 

Limpol ou 

similar 
unid.   
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11 Escova de mão 
Monofil 

ou similar 
unid.   

12 Esponja de fibra com dupla face 
3M ou 

similar 
unid.   

13 
Flanela branca de 1ª qualidade, 

medindo 50x50cm 
- unid.   

14 Lã de aço, pacote com 4 unidades 
Bom Bril 

ou similar 
pacote   

15 
Limpa vidros concentrado com 

Registro ANVISA 

Johnson 

ou similar   
galão 5L   

16 
Lustra Móveis lavanda 200 ml com 

Registro ANVISA 

Johnson 

ou similar 
unid.   

17 
 Luvas de látex natural de 1° 

qualidade 

Sanro ou 

similar 
par   

18 
 Saponáceo cremoso, 1ª 

qualidade com 300ml 

CIF ou 

similar 
frasco   

19 Pano de secar louça - Unid.   

20 
Copos descartáveis para água 180 ml, 

tiras com 100 copos 
tiras und   

21 
Suporte de copos descartáveis para 

água (180 ml) 
- und   

22 

Copos plásticos descartáveis para 

cafezinho (50 ml) branco, tiras com 

100 copos 

tiras und   

23 
Suporte de copos plásticos para 

cafezinho (50 ml). 
- und   

24  Refil para mop seco - unid.   

25  Refil para mop úmido - unid.   

26 
Rodo com 2 borrachas – 40 cm de 

largura, com  cabo 
- unid.   

27 
Sabão em barra de 1° qualidade 100% 

biodegradável com Registro ANVISA 

Brilhante 

ou similar 
kg   

28 
Sabão em pó, pacote com 1 Kg 100% 

biodegradável com Registro ANVISA 

OMO ou 

similar 
pacote   

29 
Saco de pano para limpeza de piso na 

cor branca 
- unid.   

30 

Saco para lixo de 100 litros cada fardo 

com 100 unidades, cor preta. Material 

reciclado ou reciclável. 

- fardo   
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31 

Saco para lixo de 20 litros, cada fardo 

com 100 unidades, cor preta. Material 

reciclado ou reciclável. 

- fardo   

32 
Saco para lixo de 60 litros,  cada fardo 

com 100 unidades, cor preta.. 
- fardo   

33 Vassoura de teto, vasculho - und   

34 Vassoura Nylon - und   

35 
Vassourinha (escova sanitária) para 

limpar vaso - 
- und   

36 Dispenser de papel higiênico - und   

37 Dispenser de papel toalha - und   

38 Dispenser para sobonete líquido - und   

39 
Papel higiênico rolão 1ª qualidade, 

folha dupla, 300m x 10 cm 
rolo und   

40 Papel toalha rolão rolo und   

41 

Sabonete líquido de 1° qualidade  (de 

odor agradável), com ph neutro 

concentrado com Registro ANVISA 

litro und   

CUSTO TOTAL MENSAL (R$)  

CUSTO TOTAL ANUAL (R$)  
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 
Edital de Pregão Eletrônico 01/2018 

CONTRATO XXX/2018. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O CRF/SC E A EMPRESA ____________. 

  

CONTRATANTE: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – CRF/SC, 

pessoa jurídica de direito público, CNPJ 83.900.969/0001-46, localizado na Travessa Olindina Alves 

Pereira nº 35, Florianópolis, SC, neste ato representado por sua Presidente ... e seu Tesoureiro Farm. .... 

 

CONTRATADA:..., CNPJ..., endereço..., representado por....., a seguir denominada CONTRATADA. 

 

OS CONTRATANTES acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do 

Edital de Pregão Eletrônico 01/2018, pelos termos da proposta da Contratada datada de __/__/2018 

e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de copeiragem, 

limpeza, conservação e higienização com fornecimento de material de consumo e demais 

equipamentos, para atender as necessidades das instalações do CRF/SC. 

1.2 – Integram e completam o presente termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, as condições expressas no Pregão Eletrônico 01/2018, com seus 

anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL   

O valor total deste contrato é de R$ xxxxx(xxx) decorrente da tabela consolidada abaixo: 

... 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 – O pagamento será até 10 (dez) dias úteis após a entrega da nota fiscal relativo ao serviço prestado 

no mês anterior, devendo a despesas ocorrer na rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 – Contrato de 

Terceirização por substituição de mão de obra. 
3.2 – Em havendo atraso de pagamentos dos créditos resultantes da aquisição, será acrescido ao valor 

da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,1 % por dia útil de atraso, a título de compensação e 

penalização. 

3.3 – A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, com todos os dados do CRF-SC e deverá 

constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS, se for o caso e demais impostos que serão 

deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES NACIONAL, 

a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR FEDERAL nº 

123/06. 

3.4 – O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a não-liquidação do empenho até 

que se apresente a nota fiscal conforme legislação vigente. 

3.5 – A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários juntamente com a apresentação 

das notas fiscais, entretanto, nos boletos bancários deverão constar as retenções e ou deduções que a 

lei vigente determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 

3.6 – A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário, para tanto, deverá 

apresentar na nota fiscal os dados bancários para depósito. A nota fiscal e a conta bancária deverão, 
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obrigatoriamente, estar em nome da Adjudicada. 

3.7 – Caso no dia do pagamento não haja expediente no órgão contratante, este será efetuado no 

primeiro dia útil subsequente; 

3.8 – Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo.xml 

para o endereço eletrônico compras@crfsc.org.br, ficando ainda obrigada a enviar os demais 

documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA LICITAÇÃO 

4.1 – O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666, de 21 

de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios 

da Teoria Geral dos Contratos da Administração Pública. 

4.2 – As obrigações estabelecidas neste instrumento são decorrentes do procedimento licitatório 

modalidade PREGÃO, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e, subsidiariamente, pela 

Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações, demais legislações pertinentes, devidamente 

instruídos no procedimento nº 01/2018, fazendo parte integrante do presente contrato todas as 

condições, obrigações e direitos constantes do respectivo instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA E RESCISÃO 

5.1 – O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de ../../2018, podendo 

ser prorrogado, nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/1993, até o limite de 60 meses. 

5.2 – Este contrato pode 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. 

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

5.3.1 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. 

5.3.2 – 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. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contado da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinada, 

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 - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

6.2.2 - multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA; 

6.2.3 - prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

6.2.4 - obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

6.3 - No caso de a CONTRATADA optar pelo seguro-garantia, poderá decidir-se por uma das 

seguintes alternativas: 

6.3.1 - apresentar seguro-garantia para os riscos elencados nos subitens do item 6.2 acima, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, na modalidade “Seguro-

garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço” com cláusula específica indicando 

a cobertura adicional de obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela 

CONTRATADA; ou 
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6.3.2 apresentar seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do 

Prestador de Serviço” para cobertura dos subitens 6.2.1 a 6.2.3 acima, complementada com a garantia 

adicional da modalidade “Seguro-Garantia de Ações Trabalhistas e Previdenciárias” para o subitem 

6.2.4 acima, correspondentes a 1% (um por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, do valor 

atualizado do contrato. 

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

com correção monetária, em favor do CRF/SC. 

6.5 A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o modelo constante 

no Anexo V. 

6.6 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco 

por cento). 

6.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do 

contrato, a título de garantia. 

6.7.1 - O bloqueio efetuado com base no item 6.7 desta cláusula não gera direito a nenhum tipo de 

compensação financeira à CONTRATADA. 

6.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no item 

6.7 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

6.7.3 - O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser glosado de 

pagamentos devidos à CONTRATADA. 

6.8 - O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia 

ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 

6.9 - Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a FISCALIZAÇÃO do 

contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de 

solicitação de defesa prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última instância 

administrativa. 

6.10 - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

CRF/SC com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

6.11 - Será considerada extinta a garantia: 

6.11.1 - com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

6.11.2 - com a extinção do contrato. 

6.12 Isenção de responsabilidade da garantia: 

6.12.1 O CRF/SC não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela 

Administração; 

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

6.12.2 - Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens “c” e 

“d” do subitem anterior, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo CRF/SC. 

6.13 - Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados 

pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) 

dias após o término de vigência do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 
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consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 01/2018, deve: 

7.2.1.  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; 

7.2.2 Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

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

indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura 

venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

7.2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no 

que se referir ao acesso às dependências onde serão executados os serviços; 

7.2.4. 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; 

7.2.5. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar 

os esclarecimentos solicitados; 

7.2.6. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o 

intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 

7.2.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando 

da execução do serviço objeto deste contrato; 

7.2.8. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer que seja considerado 

inconveniente pelo representante da CONTRATANTE; 

7.2.9. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à realização 

dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida; 

7.2.10. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições 

de seus empregados; 

7.2.11. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, 

tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de 

risco e atitudes para evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes da CONTRATANTE; 

7.2.12. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 

7.2.13. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a fiscalização do 

contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados; 

7.2.14. Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

7.2.15. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

7.2.16. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto; 

7.2.17. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 

7.2.18. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como 

as ocorrências havidas, permitindo à CONTRATANTE o acesso ao controle de frequência; 

7.2.19. Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 

7.2.20. Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer 

equipamentos, pertencentes à CONTRATADA, que esta tenha levado para o local de execução do 

serviço; 

7.2.21. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE, 

por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em casos de paralisação dos transportes 

coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços em regime 

extraordinário, para assegurar a continuidade normal dos serviços; 

7.2.22. Manter sede, filial ou escritório na cidade ou região metropolitana onde serão prestados os 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRF/SC – www.crfsc.gov.br 
Trav Olindina Alves Pereira, 35 – Centro – CEP 88.020-095 Fone (48)3298-5900 – Florianópolis/SC 

 

serviços com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, 

bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão 

dos empregados. 

A) A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da 

prestação dos serviços, o cumprimento desta obrigação; 

7.2.23. Tomar providências para que todos os empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do 

início da prestação dos serviços, possuam cartão cidadão ou outro cartão equivalente que possibilite 

consulta e recebimento de benefícios sociais, expedido por órgão/entidade federal responsável; 

7.2.24. Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da prestação dos serviços, junto 

ao INSS, senha para todos os empregados com o objetivo de acessar o Extrato de Informações 

Previdenciárias pela internet; 

7.2.25. Efetuar o pagamento de salários e demais verbas em agência bancária localizada na mesma 

cidade ou região metropolitana em que o empregado presta serviços; 

7.2.26. Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais 

devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 

7.2.27. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

7.2.28. 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; 

7.2.29. 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; 

7.2.30. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

7.2.31. Garantir que seus empregados sigam as normas de sustentabilidade do CRF/SC, 

principalmente nos cuidados com reciclagem, separação de resíduos e economia de água/energia por 

meio de treinamento e acompanhamento contínuo; 

7.2.32. Atender às normas técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego sobre saúde, higiene e 

segurança do trabalho aplicáveis a cada serviço. 

7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto 

deste contrato. 

7.4. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários concernentes 

a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas os valores referentes 

aos salários e demais benefícios, e realizar os pagamentos diretamente aos empregados, bem como 

das contribuições previdenciárias e do FGTS. 

7.5. A CONTRATADA deve adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e 

de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo política de separação dos resíduos 

recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis, conforme Decreto nº 5.940/2006. 

7.6. Caso solicitado previamente pela CONTRATANTE, e desde que haja acordo individual escrito 

ou o instrumento coletivo permita, a CONTRATADA deverá executar os serviços em dias e horários 

distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga 

horária semanal estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo coletivo de trabalho da 

categoria envolvida. 

7.7. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

a) 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 seu 
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cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a 

vigência deste contrato; 

b) A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

c) A subcontratação para execução do objeto. 

7.8. A CONTRATANTE deve: 

7.8.1. Expedir ordem de serviço; 

7.8.2. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante ou preposto da CONTRATADA; 

7.8.3. Promover a alocação inicial dos postos de trabalho e devidos ajustes; 

7.8.4. Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e 

outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços; 

7.8.5. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 

CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato; 

7.8.6. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse fim; 

7.8.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato; 

7.8.8. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especificações 

técnicas e nas atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições e os treinamentos que se 

verificarem necessários. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 – A execução do Contrato firmado com a contratada será objeto de acompanhamento, fiscalização 

e avaliação por parte do CRF-SC, através da Chefia do Departamento de Recursos Humanos e de 

Pessoal do CRF/SC, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas. 

8.2 – A fiscalização será exercida no interesse do CRF-SC. 

8.3 – A fiscalização realizará minucioso exame dos serviços prestados a fim de dirimir quaisquer 

dúvidas, à vista das características exigidas neste Instrumento, tais como: legalidade, qualidade dos 

relatórios e especificações dos mesmos. As condições para realização dos serviços referente ao objeto 

licitado, de que trata o art. 40 da L.F. nº 8.666/93, atenderão o disposto no art. 73 da L.F. nº 8.666/93. 

8.4 – Somente serão aceitos os serviços declarados em perfeitas condições pelo Departamento de 

Recursos Humanos e de Pessoal do CRF/SC. 

8.5 – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela adjudicatária, sem qualquer ônus para o CRF-SC tais como: 

a) Extratos de Informações Previdenciárias e de depósitos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço 

– FGTS de seus empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam comprovar a 

regularidade previdenciária e fiscal da CONTRATADA; 

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste 

como tomador o Órgão ou Unidade contratante; cópia do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) 

empregado(s) de qualquer mês da prestação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de 

depósitos bancários; 

c) Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio alimentação, 

etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos 

a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; 

d) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem previstos em lei; 

e) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da 

CONTRATADA. 

8.6 Documentação obrigatória para o início e o término da execução contratual, ou em caso de 

admissão/demissão de empregados: 

8.6.1. No primeiro mês da prestação dos serviços: 
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a) Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos empregados, contendo nome 

completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG, CPF e documento que comprove a 

qualificação mínima ou a qualificação técnico- profissional exigida; 

a.I) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências da CONTRATANTE de 

empregados não inclusos na relação. 

a.II) Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente comunicada à 

FISCALIZAÇÃO. 

b) Até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, ou após a admissão de novos 

empregados, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas dos originais da CTPS 

dos empregados admitidos para a execução dos serviços, devidamente assinadas, e dos exames 

médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA. 

8.6.2. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), 

em relação aos empregados que foram demitidos, ou após a demissão de qualquer empregado durante 

a execução do contrato, apresentar a documentação adicional abaixo relacionada, acompanhada de 

cópias autenticadas em cartório ou de cópias simples acompanhadas de originais: 

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. 

 

CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE 

9.1. É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convenção coletiva de trabalho ou sentença 

normativa vigente à época da apresentação da proposta e adotados para elaboração desta. 

9.1.1. Inexistindo sentença normativa, convenção ou acordo coletivo de trabalho, a repactuação dos 

preços da mão de obra terá como base a pesquisa de preços realizada na mesma fonte utilizada para 

a fixação da remuneração inicial, devendo ser observados os mesmos critérios fixados quando da 

elaboração da estimativa de preços, neste caso contando-se o interregno mínimo da data de 

apresentação da proposta. 

9.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir 

da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

9.3. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o contrato sem 

pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito. 

9.4. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado depois 

de extinto o contrato. 

9.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 

composição de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença 

normativa da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos 

indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado de cada um dos itens da planilha 

a serem alterados. 

9.5.1. Os preços de insumos de mão de obra decorrentes de convenção, acordo coletivo de trabalho, 

sentença normativa ou definidos pelo poder público, tais como auxílio alimentação e vale transporte, 

serão reajustados com base nos respectivos instrumentos legais, no mesmo momento – e por meio do 

mesmo instrumento – em que ocorrer a repactuação da mão de obra, com efeitos financeiros das datas 

das efetivas alterações de custos de cada item, nos termos dos itens 9.1 e 9.2 desta cláusula. 

9.5.2. O item “aviso prévio trabalhado” será pago somente no primeiro ano de vigência do contrato. 

9.6. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 
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exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, sentença normativa, acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. 

9.7. É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com insumos, materiais e/ou 

equipamentos, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para 

apresentação da proposta. 

9.7.1 Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao  reajuste, nos termos 

deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a CONTRATADA, em momento oportuno, 

após o implemento da condição (interregno mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o reajuste de direito. 

9.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir da 

data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 

9.9. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem 

pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

9.10. Para os reajustes de insumos, materiais e/ou equipamentos será utilizada a variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte fórmula: 

9.10.1 Fórmula de cálculo: 

Pr = P + (P x V) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 9.10 desta cláusula, de modo que (P x V) significa 

o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

9.11. Qualquer que seja a variação apurada nos termos do item anterior, o percentual de reajuste 

máximo a ser aplicado será aquele definido como centro da meta de inflação fixada – pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), nos termos do Decreto n° 3.088, de 21 de junho de 1999 – para o 

exercício em que tiverem início seus efeitos financeiros. 

9.12. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 

CONTRATADA, nos termos do item 9.7 desta cláusula. 

9.13. O percentual final do reajuste e da repactuação não poderá ultrapassar o percentual limite de 

crescimento da despesa pública para o exercício, fixado nos termos do novo regime fiscal instituído 

pela Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016. 

9.14. A repactuação e o reajuste ocorrerão simultaneamente e serão formalizados em um mesmo 

instrumento, por meio de apostilamento ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 – Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 

inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita 

às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa: 

I – advertência. 

II – multas: 

a) de 1% (um por cento) sobre o valor total estimado do Contrato, por dia de atraso na execução dos 

serviços, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor. 

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, por infração a qualquer  cláusula ou 

condição do Contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada  em dobro na 

reincidência. 

c) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do período de vigência do Contrato no caso de 

rescisão do Contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida 

defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis. 

III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 

até cinco anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da  sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar 
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o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido 

o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais 

cominações legais. 

10.2 – No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 

intimação. 

10.3 – As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar 

e contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

10.4 – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fizer jus. 

10.5 – As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 Fica eleito o foro da Subseção Judiciária Federal de Florianópolis para dirimir dúvidas ou 

questões oriundas do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS 

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e da Lei no 8.666/93, e dos princípios 

gerais de direito. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – Todas as comunicações, relativas ao presente Contrato, serão consideradas como regularmente 

feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada ou fax, na sede dos contratantes. 

13.2 – Aplicam-se, no que couber, os art. 77, 78, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para todos os 

efeitos legais 

13.3 – Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 

do acordo entre elas celebrado, substituindo todas as propostas ou contratos anteriores, verbais ou 

escritos, bem como as demais comunicações anteriores. 

13.4 – E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 03 (TRÊS) 

vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça, na presença das duas testemunhas 

que também o assinam, para que produza todos os efeitos legais, inclusive contra terceiro. 

 

 

Florianópolis, ... de ... de ... 

 

 

 

nonono 

Presidente do Conselho Regional de 

Farmácia de Santa Catarina 

 nonono 

Tesoureiro do Conselho Regional de 

Farmácia de Santa Catarina 

 

________________________________________ 

Responsável pela empresa 

Qualificação 

Empresa 
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ANEXO V – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE 

EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Edital de Pregão Eletrônico 01/2018 

 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus 

representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal 

pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, 

da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de R$ (valor da 

garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº (número do contrato, 

formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número do instrumento 

convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o Conselho Regional 

de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC para (objeto da licitação). 

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas as 

obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO À CONTRATADA; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; e 

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por 

escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em 

(data). 

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) 

(nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e 

por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contado do recebimento de comunicação escrita do CRF/SC. 

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias após 

o vencimento desta fiança. 

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este 

FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 

instrumento perante o CRF/SC. 

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 

extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o CRF/SC se ver compelido a 

ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança. 

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome da 

instituição fiadora) não tiver recebido do CRF/SC qualquer comunicação relativa a inadimplemento 

da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do 

contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, 

independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, 

em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida 

por força deste documento. 

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz 

às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, 

os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança 

e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade 

federal. 

(Local e data)  (Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas) 

 

 


