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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF, 
torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação, na modalidade 
Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global, regida pela Resolução Senac 
n.º 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às 
condições estabelecidas neste ato convocatório. 
1 - DA ABERTURA 
1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 
DATA: 18/03/2019 
HORA: 10 horas 
LOCAL: Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO DA UASG: 926781 
2 - DO OBJETO 
2.1 -  A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa, para prestação de 
serviços continuados de limpeza, conservação, asseio, higienização e jardinagem, visando à 
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de 
obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências das unidades do 
Senac-DF, conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
2.2 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I – Especificação dos Serviços;  
b) Anexo II – Minuta do Contrato; 
c) Anexo III – Modelo de Apresentação de Proposta; 
d) Anexo IV – Modelo de autorização para desconto em fatura para pagamento de salário e demais verbas trabalhistas; 
e) Anexo V – Modelo de autorização para solicitação de abertura da conta vinculada; 
f) Anexo VI – Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública; 
g) Anexo VII – Modelo de contrato de conta de depósito em garantia do Banco do Brasil. 
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2.3. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos 
interessados, no site do Senac-DF, www.senacdf.com.br ou no portal de compras do Governo 
Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br. 
2.4. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, 
obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF. 
2.5. 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 subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
2.6. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, 
a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do 
Senac-DF, aprovado pela Resolução Senac nº. 958/2012. 
2.7. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº. 
123/2006. 
2.7.1. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada. A 
referida convocação é automática, entretanto conforme subitem anterior, não se aplica à 
presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é aplicável e não será aceito, 
consequentemente as empresas que ofertarem lance de desempate não serão convocadas. 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que satisfaçam as condições e as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, inclusive quanto à regularidade da documentação, 
e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, e que: 
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 
b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 
Fecomércio-DF; 
d) não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país; 
c) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 
d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 
3.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do Sistema Eletrônico, que: 
a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste Edital e seus Anexos; e 
b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
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partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, 
Art.7º, Inciso XXXIII. 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI, por meio do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também 
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização. 
4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da 
licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do Sistema ou ao Senac-DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 
4.5. O Senac-DF não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. Os licitantes interessados 
em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras 
do sistema para a entrega da documentação pertinente. 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para 
abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. 
5.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir 
as propostas apresentadas. 
5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
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ao Senac-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras serão 
de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Senac-
DF, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de 
eventual desconexão. 
5.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
5.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e seus Anexos 
ou na Resolução Senac n.º 958/2012. 
5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a 
exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e 
final. 
5.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste 
Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante 
com as disposições aqui contidas. 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horário e local indicados 
neste Edital, por comando do Pregoeiro. 
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances, dando início à fase competitiva. 
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8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com as propostas aceitas poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
recebimento e do valor do lance. 
8.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer 
lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema, 
observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital. 
8.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, serão de 
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 
8.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 
8.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada à identificação do detentor do lance. 
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta dos lances. 
8.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
8.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão de lances 
do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo de início do tempo de iminência. 
8.9.1. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual estará automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
8.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
9.1. O julgamento da proposta será pelo menor preço global apresentado. 
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9.2. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 
(primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto. 
10. DA NEGOCIAÇÃO 
10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta 
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1. O Pregoeiro convocará a licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar 
para enviar os documentos exigidos para habilitação, conforme item 12 e a Proposta Financeira 
adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar Anexo" do sistema eletrônico, na 
extensão PDF, no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
11.1.1 Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá 
informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um 
prazo adicional a critério do pregoeiro. 
11.1.2 Excepcionalmente, o pregoeiro poderá disponibilizar o e-mail institucional 
licitacao@df.senac.br caso o licitante tenha dificuldades em anexá-los ao sistema ou este não 
comporte o tamanho dos arquivos. 
11.1.3 Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos 
arquivos enviados nos termos do subitem anterior, somente pelo e-mail institucional 
licitacao@df.senac.br, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de envio 
da documentação. 
11.1.4 Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item 
15.6 deste edital. 
11.2. A Proposta Financeira a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações: 
11.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; 
11.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances 
ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$); 
11.2.3. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos 
operacionais, uniformes, EPIs, armamentos, equipamentos, transportes, encargos 
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previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras 
despesas que incidam direta ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal 
declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao 
objeto desta licitação; 
11.2.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, 
se houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a 
indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, 
vinculada ao CNPJ constante da Proposta; 
11.2.5. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com 
as especificações contidas nos Anexos deste Edital; 
11.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e 
também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
11.3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. 
11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 
11.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do equipamento ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais 
ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será 
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 
ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
ao Núcleo de Compras- NCO, na Subsede do Senac-DF, localizada no SIA Trecho 3 Lotes 
945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030. 
11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on line poderão ser apresentados, desde que 
acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do Pregoeiro. 
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11.8. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 
11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha 
conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão. 
11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 
são coerentes com os de mercado. 
11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do 
mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu 
preço. 
11.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
11.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e 
passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
11.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para sua continuidade. 
11.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante 
vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no 
sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e 
adjudicação. 
12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
12.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 
12.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente; e 
c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 
12.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, comprovando que a licitante executa ou executou serviços de limpeza, cujo 
somatório comprove um quantitativo mínimo de 33 (trinta e três) postos; 
a.1.) Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados 
no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
vigente;  
a.2.) Comprovar experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços terceirizados, 
ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura deste Pregão;  
a.2.1). Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos prevista na alínea anterior, 
será aceito o somatório de atestados.  
a.3.) A comprovação de que trata o item anterior somente poderá se referir a contratos 
integralmente executados, incluindo suas prorrogações, ou decorrido no mínimo um ano do 
início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior;  
a.4.) Os períodos concomitantes serão computados uma única vez;  
a.5.) A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, encaminhando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços;  
12.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua emissão 
superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 
12.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/)) ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
c) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio da 
licitante, ou da filial quando esta for a Licitante; 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICe
rtidao.asp?Tipo=1) 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio 
da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for 
à Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da 
Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 
12.1.5. Qualificação Econômico-Financeira  
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, 
apresentados na forma da lei, que comprovem a situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios;  
I. os balanços e as demonstrações contábeis deverão ser assinados por contador ou 
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC;  
II. quando o balanço patrimonial apresentado for cópia do Diário Oficial, não há necessidade da 
assinatura do contador na cópia da publicação;  
III. apresentação dos índices abaixo especificados, exigidos para a participação nesta licitação 
e razão de desclassificação se não atingidos:  

1) Liquidez Geral (LG) =          Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥ 1    
                                       Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

2) Solvência Geral (SG) =   _____           Ativo Total ≥ 1              __   
                                    Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
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3) Liquidez Corrente (LC) =   ____           Ativo Circulante ≥ 1              __   
                                    Passivo Circulante 

IV. Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) 
de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 
estimado para a contratação;  
V. Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do 
último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
VI. Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos 
firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão 
pública de abertura deste Pregão. (Anexo VI deste Edital). 
VII. a declaração de que trata a subcondição acima, deverá estar acompanhada da 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social; 
VIII. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para 
menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas 
justificativas. 
12.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente. 
12.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do 
subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições 
de habilitação das licitantes. 
12.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado 
no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação 
atualizada. 
12.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar 
pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses. 
12.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita por meio 
de documentos que os contenham. 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos requeridos neste Edital. 
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12.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação 
de habilitação. 
12.7.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde 
que devidamente justificado. 
12.7.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou 
falhas de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais 
que emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhes os 
efeitos para fins de habilitação. 
12.7.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via 
internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos 
referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que 
ensejará a inabilitação da empresa. 
12.7.4. A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 
licitante. 
13 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
13.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital do 
Pregão. 
13.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e 
encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail licitação@df.senac.br, ou na impossibilidade, 
protocolados no Protocolo deste Senac-DF, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA 
Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no horário de 8h30 às 12:00 e 13:30 
às 17h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
13.1.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel 
timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem 
13.1.1. 
13.1.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado 
e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada, 
aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante. 
13.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a 
partir do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade da 
impugnação. 
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13.3. O Senac-DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor. 
13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
13.5 - Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para 
julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, 
informando às licitantes por meio do sistema. 
14 - DOS RECURSOS 
14.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá 
recurso da decisão que inabilitar a licitante. 
14.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
14.2.1 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a em campo próprio do Sistema. 
14.2.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de 
recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as 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 aos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo 
para adjudicação e homologação. 
14.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
14.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
14.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por fax ou e-mail. 
14.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo 
de Compras - NCO, no seguinte endereço: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho 
03, Lotes 945/955, Brasília/DF, CEP: 71200-030, no horário de 8h30 às 12:00 e 13:30 às 
17h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis 
14.8 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os 
recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a 
chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda 
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classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas 
condições de sua Proposta Financeira. 
14.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a CPL 
encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
15.1. Homologado o resultado da licitação, o Senac-DF convocará o fornecedor primeiro 
classificado para assinatura do Instrumento Contratual, nos termos da Minuta de Contrato – 
Anexo II, parte integrante deste Edital.  
15.2. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato implicará multa, conforme item 17, e 
perda do direito à contratação.  
15.3. O Contrato não sofrerá qualquer tipo de reajustamento de preços no 1º (primeiro) ano de 
sua vigência, salvo por disposições legais.  
15.4. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 
(sessenta) meses, conforme Parágrafo único, Art. 26 da Resolução Senac nº. 958/2012.  
15.5. O valor do Contrato poderá sofrer acréscimo ou redução em até 25% (vinte e cinco por 
cento), de acordo com a legislação vigente.  
15.6. O Contrato com a vencedora não será assinado se esta não cumprir as condições legais 
de documentação exigida ou por motivo de força maior que inviabilize a prestação dos serviços. 
15.7. É facultado à Administração do Senac-DF, no caso de desistência da licitante vencedora 
após a homologação/adjudicação do processo licitatório, no prazo e condições estabelecidas, 
convocar a licitante remanescente classificada, obedecida a ordem de classificação, para o 
objeto deste Edital, no prazo e nas mesmas condições financeiras constantes da proposta 
anteriormente declarada vencedora ou revogar a licitação independentemente da aplicação de 
qualquer sanção.  
15.8. O Senac-DF poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar a licitante vencedora, 
por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou circunstância, 
anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação técnica, 
habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade fiscal daquela licitante.  
15.9. Para que a Proposta Financeira da licitante vencedora seja incorporada ao Contrato, os 
erros porventura existentes em suas planilhas deverão ser corrigidos.  
15.10. Para efeito de interpretações de divergências entre os documentos contratuais, fica 
estabelecida a competência da fiscalização do Senac-DF.  
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15.11. A empresa contratada será responsável pela prestação dos serviços e deverá cumprir as 
determinações referentes às Leis Trabalhistas e à Previdência Social, não respondendo o 
Senac-DF perante fornecedores ou terceiros, nem assumindo quaisquer responsabilidades por 
multas, salários ou indenizações a terceiros decorrentes do objeto desta licitação. 
16. DA GARANTIA 
16.1. Será exigido da licitante vencedora no ato da assinatura do Contrato, prestação de 
garantia em favor do Senac-DF, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
Contrato, nos termos do Art. 27 do Anexo I da Resolução Senac nº. 958/2012, em uma das 
seguintes modalidades:  
a) caução em dinheiro;  
b) seguro garantia; ou  
c) fiança bancária.  
16.2. A garantia mencionada no subitem 16.1 deverá ser renovada a cada prorrogação do 
contrato devendo seu valor ser atualizado nas mesmas condições contratuais.  
16.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;  
b) prejuízos diretos causados ao Senac-DF, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do Contrato; e  
c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
Contratada.  
16.3.1. A garantia a que se refere este item terá vigência durante todo o prazo de execução do 
contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após término da vigência 
contratual.  
16.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, em pagamento de qualquer 
obrigação, a adjudicatária deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 3 (três) dias 
úteis, contada da data em que for notificada pelo Senac-DF.  
16.5. Após o cumprimento fiel e integral do Contrato, a garantia prestada será liberada ou 
restituída à adjudicatária, após formalizada sua solicitação.  
16.5.1. Ao término da vigência do Contrato a garantia somente será liberada ante a 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas, se for o caso, 
decorrentes da Contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após 
o encerramento da vigência contratual, a garantia e o montante retido serão utilizados para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo Senac-DF. 
17 - DAS SANÇÕES 
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17.1. Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de 
força maior, as empresas participantes deste Pregão estarão sujeitas, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida a prévia defesa, às penalidades 
previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:  
I) por atraso injustificado:  
a) multa de 0,3% (um vírgula três por cento) incidente sobre o valor do Contrato, sempre que 
houver atraso superior a 30 (trinta) minutos, no início da jornada de trabalho, ou em caso do 
empregado abandonar os serviços antecipadamente;  
b) multa 0,6% (zero vírgula seis por cento) incidente sobre o valor do Contrato, sempre que 
houver falta do empregado ao posto de serviço, não havendo substituição em tempo hábil e 
dentro das previsões contratuais.  
II) por inexecução total do Contrato:  
a) advertência;  
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato;  
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Senac-
DF, por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive quando recusar-se a assinar o Contrato, não 
mantiver a Proposta Financeira, apresentar declaração ou documentos falsos ou por 
reincidência de penalidade aplicada anteriormente.  
III) demais casos:  
a) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando 
permitir a presença de empregados sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mau 
apresentado e/ou sem crachá;  
b) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando 
deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atendas às 
necessidades deste Senac-DF; 
c) multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) incidente sobre o valor do Contrato, sempre 
que deixar de fornecer EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou 
convenção coletiva de trabalho, aos seus empregados e de impor penalidade àqueles que se 
negarem a usá- los;  
d) multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando 
recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização;  
e) multa 0,5% (zero vírgula cinco por cento) incidente sobre o valor do Contrato, sempre que o 
funcionário deixar de registrar as ocorrências verificadas no livro próprio ou nele relatar 
assuntos não inerentes aos serviços;  
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f) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando for 
constatado utilização indevida de qualquer material, ou aparelhagem, por parte dos 
empregados da empresa;  
g) multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando suspender ou 
interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito os serviços contratuais;  
h) multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando 
permitir situação que crie possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências 
letais.  
17.2. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e 
consecutivamente, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia 
da empresa.  
17.3. Quando não pagos em dinheiro, os valores das multas eventualmente aplicadas serão 
deduzidos, pelo Senac-DF, do pagamento devido e, quando for o caso, cobrados 
judicialmente. 17.4. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa deverá ser 
proporcional ao valor do serviço que deixou de ser fornecido.  
17.5. Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da convocação, a empresa estará sujeita as penalidades previstas no inciso II 
do subitem 17.1.  
17.5.1. O prazo de convocação para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo Senac-DF.  
17.6. Em caso de reincidência por atraso injustificado será a empresa penalizada nos termos do 
art. 32, Anexo I, da Resolução Senac nº. 958/2012. 
18 - DO PAGAMENTO 
18.1 – A licitante vencedora apresentará, mensalmente, Nota Fiscal dos serviços para 
liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante depósito em conta bancária no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos, devidamente 
atestados. 
18.2 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo 
esse atraso decorrente do inadimplemento de obrigações da Empresa não gerará direito ao 
pleito de reajustamento de preços. 
18.3 – O Senac-DF pagará à Contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços 
integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam 
todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços de acordo com as condições 
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previstas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 
remuneração aos trabalhos contratados e executados. 
19. DA CONTA VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
19.1 Para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, o Senac-DF depositará, 
mensalmente, em conta vinculada específica, os valores provisionados para o pagamento das 
férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da Contratada envolvidos na 
execução do contrato, em consonância com os dispostos no art. 19-A, e no anexo V, ambos da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008, com as alterações introduzidas 
pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 03, de 15 de outubro de 2009, os quais somente serão 
liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições: 
a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos; 
b) parcialmente, pelo valor correspondente as férias e ao 1/3 de férias, quando dos gozos de 
férias dos empregados vinculados ao contrato; 
c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias proporcionais 
e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de 
empregado vinculado ao contrato; 
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e  
e) o saldo restante, com a execução completa do Contrato, após a comprovação, por parte da 
contratada, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço 
contratado. 
19.1.1 As provisões para o pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este item, 
poderão ser destacadas do valor mensal do Contrato e depositados na mencionada conta 
vinculada, aberta em nome da Contratada, em instituição bancária oficial, bloqueada para 
movimentação. 
19.1.2 A Contratada deverá providenciar a assinatura dos documentos relativos à abertura e 
movimentação da conta corrente vinculada, em até 20 (vinte) dias, a contar da notificação do 
Senac-DF. 
19.1.2.1 Por descumprimento do prazo previsto no subitem 19.1.2, poderão ser aplicadas à 
licitante vencedora as penalidades previstas neste edital e no contrato a ser firmado entre as 
partes. 
19.1.3 A movimentação da conta vinculada será mediante autorização do Senac-DF, 
exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 
19.1.4 O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes 
previsões: 
a) 13º salário; 
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b) férias e Abono de Férias; 
c) adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa; e, 
d) impacto sobre férias e 13º salário. 
19.2 No ato da regularização da conta corrente vinculada, a empresa a ser contratada deve 
assinar termo especifico da instituição financeira oficial que permita ao Senac-DF ter acesso 
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização do 
Senac-DF, conforme modelo de Contrato de Conta de Depósito em Garantia – Bloqueado Para 
Movimentação, do Banco do Brasil, conforme Anexo VII desse edital. 
19.3 Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no subitem 
19.1.3, depositados em conta vinculada deixarão de compor o valor mensal a ser pago 
diretamente à Contratada. 
19.4 O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, 23,33% da remuneração mensal, 
deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do contrato. 
19.5 A administração realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos 
custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro 
ano da contratação. 
19.6 A Contratada poderá solicitar a autorização da Contratante para utilizar os valores da 
conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados 
ocorridas durante a vigência do contrato. 
19.6.1 Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais 
indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a 
Contratada deverá apresentar à Contratante os documentos comprobatórios da ocorrência das 
obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 
19.6.2 A Contratante expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a 
conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, encaminhando a referida 
autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data 
da apresentação dos documentos comprobatórios da Contratada. 
19.6.3 A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a movimentação 
será exclusiva para a transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores 
favorecidos. 
19.7 A Contratada deverá apresentar à Contratante, no prazo máximo de três dias, o 
comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações 
trabalhistas. 
19.8 O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à Contratada, no momento do 
encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços 
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contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários relativos ao serviço contratado. 
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no 
Art. 40, da Resolução Senac n.º 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou 
reclamação de qualquer espécie. 
20.2 - Na vigência do Contrato, a fornecedora deverá manter todas as condições que a 
incluíram no certame. 
20.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, com 
base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis. 
20.4 -  As decisões referentes à este Pregão serão divulgados no site www.senacdf.com.br e no 
Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação 
de cada fase. 
20.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão 
do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL. 
20.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 
proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 
empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 
abertura da licitação. 
20.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 
ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação. 
20.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não 
forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 
20.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 
20.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
20.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, 
seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas 
aplicáveis. 
20.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 
fornecimento dos materiais e serviços nas condições oferecidas. 
20.13 - É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário 
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Brasília,      de janeiro de 2019 
 
 

Fabricio da Silva Gama Núcleo de Compras Senac – DF 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 12/2019 

 
ANEXO I 

 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 

Nº Unidade Categoria 

Jornada de trabalho diária (Segunda-feira a Sexta-feira ou de Segunda-feira à sábado) - 44 horas semanais 

Área (m²) e Produtividade (IN 5 de 2017) Número de serventes pelo cálculo de produtividade por área segundo IN 5 de 2017 

Quantidade de Turnos na unidade 

Quantidade diária de servente na unidade (número calculado x turno) 

Quantidade Final de postos a contratar 

Área Interna (Pisos frios) 

Área externa ( áreas com espaços livres - galpão, hall e salão) 

Esquadrias 

800 1000 300 

1 
Sede e Livraria - SIA Trecho 03, Lotes 625/695, Cobertura - C, Brasília - DF; CEP: 71200-030 

Servente Diário - Segunda a Sexta. 1144 284 300 2,71 
Único ( 1 turno) + Limpeza da Livraria 

2,71 3 

2 
Ações Móveis - SIA Trecho 03, Lotes 645/655 - 1º Andar, Brasília - DF; CEP: 71200-030 

Servente Diário - Segunda a Sexta. 1800 300 97 2,87 Único ( 1 turno) 2,87 3 

3 
Subsede - SIA Trecho 03, Lotes 645/655, Brasília - DF; CEP: 71200-030 

Servente Diário - Segunda a Sexta. 1400 800 62 2,76 Único ( 1 turno) 2,76 3 

4 
CEP Ceilândia - QNN 01 Conjunto D Lote 4/6 Ceilândia - DF; CEP: 72225-014 

Servente Diário - Segunda a Sexta. 1450 72 138 2,34 
Matutino e Vespertino (2 turnos) 

4,69 5 

5 
CEP Gama - Quadra 05 Conjunto F Lote 07, Setor Sul, Gama/DF; CEP: 72410-306 

Servente Diário - Segunda a Sexta. 1560 134 127 2,51 
Matutino e Vespertino (2 turnos) 

5,01 5 
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6 

CEP Jessé Freire - SCS Quadra 06 Bloco A Nº 172, 1º, 2º, 3º e 4º andar, Ed. Jessé Freire, Brasília - DF; CEP: 70306-000 

Servente 
 Diário - Segunda a Sexta. 

2202 0 320 3,82 
Matutino e Vespertino (2 turnos) 

7,64 8 

7 
CEP TTH - SCS Quadra 05 Bloco C Lotes 27 e 28, Asa Sul, Brasília - DF; CEP: 70305-000 

Servente Diário - Segunda a Sexta. 1230 130 120 2,07 
Matutino e Vespertino (2 turnos) 

4,14 4 

8 

CEP 703/903 Sul - SEPS 703/903 Conjunto A, Parte A Asa Sul, Brasília -DF; CEP: 70310-500 

Servente Diário - Segunda a Sábado 3914 1804 112 7,07 
Matutino e Vespertino (2 turnos) 

14,04 14 

9 
CEP Sobradinho - Quadra 04 Área Especial Nº 05 Sobradinho - DF; CEP: 73025-034 

Servente Diário - Segunda a Sexta. 1199 960 60 2,66 
Matutino e Vespertino (2 turnos) 

5,15 5 

10 

CEP Taguatinga - Setor G Norte Área Especial 39 e 41, Taguatinga - DF; CEP: 72130-970 

Servente Diário - Segunda a Sábado 2180 1690 220 5,15 
Matutino e Vespertino (2 turnos) 

10,30 11 

Total 18079 6174 1556   61 
Meta Física: 
 

Posto Quantidade 
Servente 61 

Encarregado 02 
Jardineiro 01 

Auxiliar de Jardineiro 01 
VALOR TOTAL ESTIMADO MENSAL (R$) 348.540,41 
VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL (R$) 4.182.484,88 

 Estima-se 2 (dois) encarregados para a execução do contrato, sendo 2 
vinculados aos serventes, na proporção de 1 para cada 30, ou fração, segundo a norma. 
 (*) As quantidades de serventes de limpeza são estimadas. Os serviços de 
limpeza serão contratados com base na área a ser limpa (as áreas, produtividade e limites 
para contratação estão dispostos no item 4 deste Termo de Referência), conforme item 2 do 
Anexo VI-B, IN nº 05, 27 de maio de 2017, in verbis: 
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Item 2. Os serviços serão contratados com base na Área Física a ser limpa, 
estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas a 
peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de 
serviço e das condições do local objeto da contratação. 
Item 2.1. Os órgãos deverão utilizar as experiências e parâmetros aferidos e 
resultantes de seus contratos anteriores para definir as produtividades da mão-de- 
obra, em face das características das áreas a serem limpas, buscando sempre 
fatores econômicos favoráveis à administração pública. 
1. Para o planejamento da contratação, foram levadas em conta as necessidades 
específicas e peculiaridades de todas as áreas físicas da CONTRATANTE. Além do tamanho 
das áreas existentes, foram consideradas as atividades de limpeza que vêm sendo 
desenvolvidas no contrato atual, as condições de uso e conservação dos locais, a formação de 
equipes, o tempo médio de execução das tarefas, o número de servidores, visitantes, 
terceirizados e prestadores de serviço que circulam no ambiente, quantidade de salas, copas, 
banheiros, característica dos mobiliários, janelas e áreas envidraçadas, tipos de pisos, e 
outras características que interferem na execução do serviço. Todo esse levantamento foi 
realizado de forma criteriosa. 
2. Para o cálculo da produtividade de mão de obra foram utilizadas as experiências e 
parâmetros aferidos resultantes de contratos anteriores, bem como pelo planejamento 
criterioso, que buscou detalhar todas as tarefas de limpeza a serem realizadas em cada local, 
a periodicidade e a frequência necessárias, buscando sempre fatores econômicos favoráveis 
ao Senac-DF. 
3. Não foi adotado índice de produtividade diferenciado do previsto na IN SG/MP nº 
5/2017. 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
1. Os serviços em questão são comuns, pois são facilmente prestados por diversas 
empresas e permitem estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante 
especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao 
objeto, correspondendo às exigências legais. 
2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 
2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias 
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
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3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os  empregados da 
CONTRATADA e ao Senac-DF CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão executados pela CONTRATADA na sede, subsede, centros de educação 
profissional e restaurantes-escola do Senac-DF, conforme a seguinte frequência: 
ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS 
I - Diariamente: 
Varrição completa de todas as dependências e áreas cobertas e descobertas, inclusive das 
Lanchonetes- Escola, com recolhimento de lixo, polimento com enceradeira comercial de 
todos os pisos enceráveis, limpeza do pó e conservação do brilho das barras, paredes, 
armários e mesas, balcões, marmorites, peitoris, escadas, portas, janelas, vidros, espelhos, 
capachos, tapetes e demais objetos, usando material e produtos apropriados, lavagem e 
limpeza dos pisos e paredes dos banheiros e aparelhos sanitários, mantendo-os asseados 
durante o expediente, limpeza com pano molhado e detergente não corrosivo de todos os 
pisos não encerados, lavagem e limpeza dos bebedouros, com utilização de preparo inodoro 
e não corrosiva, limpeza dos cinzeiros e caixas coletoras de papéis, remoção de lixo das 
lixeiras, retirar manchas do chão e paredes. Limpeza permanente do Auditório, com 
emprego de material adequado. Auxiliar no transporte interno e externo de materiais 
diversos, livros, caixas, material de informática, garrafões de água, eletrodomésticos e 
móveis quando necessário, exceto cofres de qualquer tamanho, retirada de entulho 
obstrutor de qualquer via, retirar os detritos do interior dos ralos, depositando-os em local 
apropriado e demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Diariamente, duas vezes quando não for explicitado 
Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios/copas; 
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 
desinfetante, duas vezes ao dia; Abastecer com papel toalha, higiênico folha dupla de cor 
branca e sabonete líquido, todos dentro de um padrão elevado de qualidade, os sanitários, 
quando necessário; Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool; Retirar o lixo, 
acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela 
Administração; Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, 
conforme Decreto nº 5.940, de 25 de 
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II - Semanalmente: 
Encerar todas as áreas com piso encerável, aplicação de removedores apropriados nos pisos 
e assoalhos encerados, lavar os peitoris das janelas, polir os metais com material adequado, 
rodapés, etc., polir os metais das portas, placas indicativas, letreiros com material 
adequado, vasculhar paredes, limpar todas as salas, corredores, “hall”, auditório, todos os 
vidros, janelas, espelhos, quinas de teto, quadros de aviso usando material apropriado, 
limpar as persianas com aspirador de pó e liquido apropriado, lavagem e limpeza de pisos, 
colocar desodorizante nos vasos sanitários, varrição e lavagem dos azulejos dos banheiros, 
da copa e da Lanchonete- Escola, das áreas de garagem, lavagem dos veículos de 
propriedade do CONTRATANTE, quando solicitado. 
III - Quinzenalmente: 
Vasculhar tetos e paredes, limpeza dos aparelhos de iluminação, lavar as janelas, portas, vidros 
e venezianas. 
IV - Mensalmente: 
Proceder à limpeza geral das paredes, janelas, tapetes e outros necessários. 
V - Eventualmente: 
Havendo necessidade, o CONTRATANTE poderá solicitar execução de outros serviços não 
mencionados acima. 
 Quando da execução dos serviços em lugares de fluxo parcial ou intenso de 
pessoas, a CONTRATADA deve disponibilizar placas sinalizadoras com indicativo de: 
“cuidado, piso molhado”, “banheiro fora de uso” e “não entre”; e outras que se façam 
necessárias. 
 Os serviços de referência não excluem outros, de natureza similar, que 
porventura se façam necessários para a boa execução das atividades desempenhadas pelo 
órgão CONTRATANTE, obrigando- se a CONTRATADA a executá-los prontamente em 
decorrência das obrigações assumidas. 
 A CONTRATADA tem a liberdade e a responsabilidade de utilizar sua experiência 
e conhecimento técnico especializado para propor outros métodos, técnicas e tecnologias 
que busquem aumentar a eficiência dos serviços de limpeza, desde que proporcionem os 
resultados esperados por esta contratação, não contrariem a legislação e sejam aplicáveis à 
realidade do órgão CONTRATANTE, condições que serão avaliadas pela fiscalização do 
contrato. 
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 Os serviços deverão ser executados em 40 (quarenta) horas semanais, de 
segunda a sexta- feira (entre às 07h e 22h). Nos dias não úteis deverá ser escalado 01 (um) 
servente de limpeza pelo período de 04 (quatro) horas, quando solicitado. 
 O efetivo de empregados deverá ser distribuído em turnos previamente 
estabelecidos conjuntamente com o Senac-DF, obedecida a jornada legalmente fixada para 
cada categoria profissional e desde que não interfira no bom andamento da rotina de 
funcionamento do Senac. 
 Os turnos de execução dos serviços estão sujeitos a eventuais alterações de 
horário, conforme as necessidades da CONTRATANTE, bastando, para tanto, que esta oficie 
à CONTRATADA com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, respeitadas as 
jornadas legalmente fixadas para cada categoria. 
Disposições Gerais 
 O presente Contrato representa todo o acordo e entendimento entre as partes, 
com relação ao objeto nele previsto. 
I - Todas as comunicações feitas pelo CONTRATANTE, relativas ao presente Contrato, 
serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta 
protocolada, para o endereço da CONTRATADA. 
II - Qualquer mudança de endereço da CONTRATADA deverá ser imediatamente comunicada 
à CONTRATANTE. 
III - Os prazos estipulados neste Contrato, para cumprimento das obrigações 
contratuais, vencem independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
IV - Todo o material de limpeza será fornecido pela CONTRATADA, durante a vigência do 
contrato. 
V - Os materiais de limpeza deverão ser entregues ao CONTRATANTE até o segundo dia 
útil de cada mês, acompanhado da respectiva Nota Fiscal ou outro documento fiscal 
equivalente, especificando o produto, a marca, o modelo, a referência, quando for o caso, 
quantidade fornecida, valor unitário e total. 
VI - Se durante a execução do contrato o CONTRATANTE verificar que o material de 
limpeza não atende as suas necessidades quanto ao desempenho, deverá a CONTRATADA 
substituir o material, considerando a nova especificação devidamente negociada entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA, negociação essa que deverá ser concluída no prazo de 
24h, a contar da notificação, sem que isso implique acréscimo ao valor contratado. 
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VII - A CONTRATADA somente utilizará os materiais indicados na proposta, a serem 
entregues em embarques originais de fábrica ou de comercialização, acompanhados de cópia 
das notas fiscais ou de relação discriminada, onde deverá constar obrigatoriamente a 
quantidade, peso ou volume de cada item e a data de validade. 
VIII - A CONTRATADA deverá colocar à disposição do SENAC-DF, durante a vigência do 
contrato, os equipamentos necessários para viabilizar a execução dos serviços como 
aspiradores, enceradeiras, dentre outros. 
IX - A CONTRATADA tem total responsabilidade pelo fornecimento de materiais adicionais 
e/ou emprego de outros não previstos, porém necessária à perfeita execução dos serviços. 
X - A CONTRATADA prestará serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, 
fornecendo todos os materiais de limpeza, inclusive sacos plásticos em conformidade com a 
legislação vigente, para acondicionamento de detritos visando a sustentabilidade; 
equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade e qualidade e que tenha tecnologia 
adequada e atenda as necessidades do serviço. 
XI - É vedada à retirada de qualquer equipamento, salvo por motivo de manutenção ou de 
substituição por similar ou de melhor tecnologia, cabendo prévia autorização do 
CONTRATANTE. 
XII - A CONTRATADA deverá usar material de limpeza e outros produtos químicos, os quais 
deverão ser aprovados pelo CONTRATANTE, devendo ser entregues em embalagens originais 
de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a revestimentos, 
pisos, instalações elétricas ou hidráulicas, redes de computação, água e esgoto e todas as 
demais instalações existentes nas dependências do CONTRATANTE. Além disso, a 
CONTRATADA deverá proceder o descarte, atendendo Legislação Ambiental, em vigor. 
XIII - A CONTRATADA deverá manter todos os equipamentos e utensílios necessários à 
execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo substituir aqueles danificados 
ou que apresentarem rendimento insatisfatório em até 24 (vinte e quatro) horas. 
XIV - A CONTRATADA deverá colocar a disposição do Setor de Serviços Gerais do 
CONTRATANTE os equipamentos necessários para a realização dos serviços, que deverão 
estar em ótima e permanente condição de funcionamento, com qualidade e tecnologia 
adequadas, sob pena de substituição por solicitação do Setor de Serviços Gerais. 
XV - A manutenção dos equipamentos e seus acessórios necessários à execução dos 
serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
XVI - A CONTRATADA deve identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de 
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sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos 
para transporte de lixo, escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade do Senac-DF; 
XVII - Todos os equipamentos condutores de água deverão ser vistoriados para 
evitar vazamentos de água e deverão ser trocados por novos quando constar 
defeitos. 
MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
DEFINIÇÃO DE DOMISSANITÁRIOS 
 São substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, 
em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água 
compreendendo: 
 Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, 
microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 
 Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e 
vasilhas, e a aplicações de uso doméstico; 
 São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e 
respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, 
ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à 
industrialização, entrega ao consumo e fiscalização. 
 Considerando a padronização mercadológica de execução total do objeto por 
apenas uma empresa, não há necessidade de subcontratação do objeto nem mesmo 
consórcio. 
1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 
materiais, inclusive sacos plásticos coloridos (de acordo com a respectiva Resolução do 
CONAMA sobre resíduos recicláveis), equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua 
substituição quando necessário. 
 Para a execução dos serviços é necessária a utilização mensal dos seguintes 
materiais de consumo: 

PRODUTOS UND. JESSÉ FREIRE 
TTH GAMA TAGUATINGA 903 SUL SOBRADINHO CEILANDIA SEDE SUBSEDE/A. MÓVEIS 

Total 

Água sanitária Litro 48 72 24 36 24 12 24 40 24 304 
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Azulim  Litro        2  2 
Alcool em gel - 5 Litros 5 Litros 3      1   4 
Álcool 46% Litro 12   12 12  12 25 5 78 
Álcool 70% Litro 24 48 24 24 2 12 12  24 170 
Limpa Piso - 5 Litros 5 Litros 10    4   2  16 
Purificador de Ar aerosol Und. 10 12 6 5 15 4 12 6 12 82 
Aromatizante  concentrado Litro 10 2 2 5 10 2 10 2 15 58 
Balde plástico 12 lts Und. 10 1  14 2 5 6 2 3 43 
Bisnaga verde  Und. 5         5 
Bisnaga preta Und. 16    8     24 
Bisnaga vermelha Und. 5         5 
Cera líquida Incolor - 5 Litros 

5 Litros 2 1  4 1 1 1 1 2 13 
Desentupidor de vaso Und. 2   3  2 3 5  15 
Destak laminado p/ pisos flutuante 500 ml 

Und. 
    1     1 

Desentupidor de pia  Und. 7    2 1 3 4  17 
Desinfetante liquido concentrado - 5 Litros 

Unid. 
10 6 4 8 4 3 2 4 4 45 

Detergente líquido - 500ML 
Unid. 10 60 10 10 5  12 8 12 127 

Detergente líquido p/ piso concentrado - 5 Litros 

5 Litros 20 1 4 4  3 4 4 3 43 
Disco remov branco 410   Und. 2   2  1    5 
Disco remov branco 510  Und. 0    2 1    3 
Disco remov preto 410  Und. 4   2  1    7 
Disco remov preto 510  Und. 0     1 4   5 
Disco remov verde 410  Und. 0     1    1 
Disco remov verde 510   Und. 0    1 1    2 
Espatula para Piso  Und. 2  6  6  3  1 18 
Escova manual de nylon 

Und. 5   5 30 5 6  2 53 
Esponja dupla face  Und. 24 50 20 30 25 15 16 12 12 204 
Flanela  Und. 15 20 6 20 10 8 16 15 12 122 
Fibra lt Und. 5    1  12  10 28 
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Lã de aço - 8 x 1 Pct. 2 3 2 1 2  6 1 2 19 
Limpa vidros 500 ml Und. 5 4 12 10 2 12  4 6 55 
Multiuso - 5 Litros 5 Litros 0  2 4 1 12 2 1 2 24 
Limpa pedra Pedrex - 5 Litros 

5 Litros 1   2 24 1    28 
Limpador multiuso 500 ml 

Und. 24  10 24 2 2 12 2 2 78 
Lustra móveis - 200 ml Und. 5    12  5 2 4 28 
Luva de borracha  Amarela / Azul (p)  

Par. 
5 3 5 14 20  4   51 

Luva de borracha Amarela / Azul (m)  

Par 
5 3 10 14 12 8 8 15 6 81 

Luva de borracha Amarela /Azul  (g) 

Par. 
5 3 3 14  8 2  6 41 

Oleo de peroba Unid. 3    6 3 2  2 16 
Pasta Joia - 500 Gramas  Unid. 6  6 12 8 6 10 1 4 53 
Pá p/lixo Und. 5  3 5 26 1 3 1  44 
Papel higiênico f. Simples - 8 x 300 mts - caixa c/8 und. 

Caixa 
20 3 5 20 30 10 15 15 9 127 

Papel Toalha Interfolhado 23 cm x21,5cm x 1000 und - 2 dobras 

Fardo. 
15  15 25  15 20 18 15 123 

Pasta saponacea 500 gr 
Und. 5    8    6 19 

Pasta limp -Tex  500g Und. 20  2 5 30    5 62 
Papel higiênico folha dupla -10 cm x 300mts - caixa c/8 und. 

Caixa 
   16      16 

Pedra sanitária arom. 25 gr 
Und. 30 20 48  2 36 42 36 9 223 

Removedor magico Star 5 Litro 
5 Litros 0    4    2 6 

Rodo de Aluminio 40 cm 
Und. 5   10 8 2  1 4 30 

Rodo de Madeira 60cm Und. 5   14 8 5 8 1 5 46 
Rodo de Aluminio 60 Und.   3 5  5  1  14 
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cm 
Sabão em barra comum 200 gr - 5 x 1 

Pct. 2  10  5 2 15 2 2 38 
Sabonete líquido 800 ml - (refil) sem aroma 

Und. 
10  3 4 30     47 

Sabonete líquido Concentrado 5 litros  

5 Litros 2 1 15 30 2 2 3 3 12 70 
Saco para limpeza alvejado  

Und. 15 20 3 2  6 15 16 5 82 
SACO PLÁSTICO AZUL 40 L - 100 Und. 

Und. 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 

Saco plático Azul 60 lts - 100 unid. 
Und. 0 2 2 2 2 1 1 2 2 14 

Saco plástico Azul 100 lts  - 100 und. 
Pct. 0  2 2 2 2 3 2 2 15 

Saco plástico Amarelo 100 lts  - 100 und. 
Pct. 0    10     10 

Saco plástico Branco 100 lts  - 100 und. 
Pct. 0         0 

Saco plástico Vermelho 100 lts  - 100 und. 
Pct. 2    10     12 

Saco plástico preto 40 lts  - 100 und. 
Pct. 2 4 4 4  3 2 4  23 

Saco plástico preto 20 lts - 100 und. 
Pct. 2 4 4 4 1     15 

Saco plástico preto 40 lts  - 100 und. 
Pct. 1 4  4 3 3  3  18 

Saco plástico preto 60 lts  - 100 und. 
Pct. 3 4  3 30 3   4 47 

Saco plástico preto 100 lts  - 100 und. 
Pct. 2  1  2   3 3 11 

Saco plástico preto 150 lts  - 100 und. 
Pct. 0  10   1 1   12 

Saco plástico preto 200 lts  - 100 und. 

Und. 
0  2 2 3  3 1 2 13 

Saco p/aspirador de pó 3x20 
Caixa 2  1   16    19 

Tela para Mictorio Und. 0 2 1 3 1 3 2 6 6 24 
Vassoura de gari  Und. 2   5 6  1   14 
Vassoura de pelo de 30 cm Und. 0  2  8 2 15  2 29 
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Vassoura de pelo de 40 cm Und. 3   5 1    2 11 
Vassoura de pelo de 60 cm  Und. 5  6 10  3 6  3 33 
Vassoura de piaçava  Und. 5     2 6 1  14 
Vassourinha p/ vaso  Und. 10     14 6 3 4 37 
Cabo madeira 1.40cm Und. 10   10  5 12 2 9 48 

 
2. A Lista de materiais e suas respectivas quantidades informadas são estimativas. A 

CONTRATADA poderá adequar a relação, se assim desejar, informado o custo unitário 
de cada item listado na tabela. 

3. A contratada deverá, sempre que a execução dos trabalhos demandar, disponibilizar 
outros materiais não previstos na tabela. 

4. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, 
comprovadamente dentro de um padrão elevado de qualidade e certificados pelo 
INMETRO. 

5. Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de 
informações, por escrito, sobre a origem dos materiais ou de certificados de ensaios 
relativos aos mesmos. 

6. A CONTRATADA deverá providenciar tempestivamente todos os elementos que 
subsidiem a análise da qualidade do material a ser empregado bem como a evidência 
da equivalência técnica. 

7. Os materiais que não atenderem às especificações exigidas não poderão ser utilizados 
no serviço. 

8. A CONTRATADA é responsável pelo controle e distribuição do estoque do material de 
limpeza e equipamentos. 

9. A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais em tempo hábil para a 
execução dos serviços. 

10. A fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores. 

11. Os materiais de consumo devem ser repostos na medida do consumo, devendo, ainda, 
serem submetidos à prévia aprovação da CONTRATANTE, que se reserva o direito de 
rejeitá- los, caso não satisfaçam aos padrões de qualidade exigidos, ficando, ainda, 
sujeitos às mesmas exigências e condições no que concerne ao registro, 
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industrialização, entrega ao consumo e fiscalização por parte das entidades 
governamentais. 

12. Os empregados da CONTRATADA devem observar conduta adequada na utilização dos 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos 
serviços. 

13. A CONTRATADA deve adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de 
desperdícios/menor poluição, tais como: 

 Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 
 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 
 Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada; 
 Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 
 Realizar a separação dos resíduos recicláveis, na fonte geradora, e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida 
pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE 
nº 6, de 03 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 
asseio e conservação; 

 Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

 Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, 
segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401/2008; 

 Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou 
agentes bacteriológicos, minas e outros). 

 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte 
que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, 
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aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada 
pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores. 

 Tratamento idêntico deverá ser dispensado as lâmpadas fluorescentes e frascos de 
aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica 

Local de execução e entrega do bem/serviço  
Todas as atividades relacionadas à implantação do objeto deste Instrumento serão prestadas 
(entregues) em instalações localizadas nos endereços abaixo. 
 

Unidade/Senac CNPJ Endereço 
Sede 03.296.968/0001-03 SIA Trecho 03, Lotes 625/695, Cobertura - C, 

Brasília - DF; 
CEP: 71200-030 

Subsede 03.296.968/001762 SIA Trecho 03, Lotes 945/955, Brasília - DF; 
CEP: 71200-030 

Livaria e Editora 03.296.968/0009-52 SIA Trecho 03, Lotes 625/695 Loja 10, 
Brasília - DF; CEP: 
71200-030 

CEP Ceilândia 03.296.968/0005-29 QNN 01 Conjunto D Lote 4/6 Ceilândia - DF; 
CEP: 72225-014 

CEP Gama 03.296.968/0004-48 Quadra 05 Conjunto F Lote 07, Setor Sul, 
Gama/DF; CEP: 

72410-306 
CEP Jessé Freire 03.296.968/0003-67 SCS Quadra 06 Bloco A Nº 172, 1º, 2º, 3º e 4º andar, Ed. Jessé Freire, Brasília - DF; CEP: 70306-000 

CEP TTH 03.296.968/0007- 
90 

SCS Quadra 05 Bloco C Lotes 27 e 28, Asa Sul, 
Brasília - DF; 

CEP: 70305-000 
CEP 703/903 Sul 03.296.968/0006- 00 SEPS 703/903 Conjunto A, Parte A Asa Sul, 

Brasília -DF; CEP: 70310-
500 

FAC 903 Sul 03.296.968/0008- 
71 

SEPS 703/903 Conjunto A, Parte A Asa Sul, 
Brasília -DF; CEP: 

70300-970 
CEP Sobradinho 03.296.968/0011- 

77 
Quadra 04 Área Especial Nº 05 Sobradinho - DF; 

CEP: 
73025-034 

CEP Taguatinga 03.296.968/0002- 
86 

Setor G Norte Área Especial 39 e 41, Taguatinga 
- DF; CEP: 
72130-970 

CEP Ações Móveis 03.296.968/001762 SIA Trecho 03, Lotes 945/955, Brasília - DF; 
CEP: 71200-030 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 
 

ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO 
Contrato de Prestação de Serviços entre o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac-DF e 
a Empresa ................., na forma e condições 
abaixo. 

CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. ENDEREÇO: SIA 
Sul, Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. CIDADE: Brasília, 
ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03 TELEFONE: (61) 3313-8811. 
Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, Senhor Luiz Gastão 
Bittencourt da Silva, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 98002321689 
SSP/CE e, CPF nº. 671.636.967-87, residente e domiciliado no Rio de Janeiro – RJ. 
CONTRATADA: ........................... Endereço: ......................... CEP: ....... Fone (..) ........, 
CNPJ/MF nº. ................. Representada pelo seu ................., Senhor .........., brasileiro, 
Carteira de Identidade: nº. ............, CPF nº. .............., residente e domiciliado em ........... . 
As partes acima decidem firmar entre si o presente Contrato, segundo os termos e as 
condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, asseio, higienização 
e jardinagem, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a 
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas 
dependências das unidades do Senac-DF. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

Vinculam-se ao presente Contrato, independente de sua transcrição, o Edital do 
Pregão Eletrônico N.º 12/2019 e seus Anexos, a proposta da CONTRATADA. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL 

Os empregados destinados à execução dos serviços deverão trabalhar 
uniformizados com crachá de identificação e não terão vínculo empregatício com o Senac-DF, 
sendo contratados, subordinados e remunerados única e exclusivamente pela CONTRATADA, 
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que será responsável por encargos sociais e trabalhistas, 13º salário, férias, vales transportes, 
auxílio alimentação, seguros de acidentes de trabalho, impostos, taxas, contribuição 
previdenciária, verbas rescisórias e outros previstos em lei ou em normas coletivas de trabalho. 
CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Núcleo de Logística 
e Infraestrutura - NLI e pelas Gerencias das Unidades onde os serviços serão executados. 
Parágrafo Primeiro. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações 
fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO a 
documentação a seguir relacionada:  
I - Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, no setor 
responsável pela fiscalização do contrato, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 
acompanhadas de originais, dos seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 
b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 
d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
II - No prazo de 15 (quinze) dias, caso solicitado pelo fiscal do contrato: 
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(s) 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. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO 
A CONTRATANTE pagará mensalmente a importância de R$ .....,..(.............), até 

10 (dez) dias úteis após apresentação da Nota Fiscal, que deverá especificar cada tipo de 
serviço e a Unidade, com os respectivos valores e comprovação da execução dos mesmos, 
devendo ser entregue no Núcleo de Logística e Infraestrutura da CONTRATANTE, conforme a 
seguir: 

Descrição do Posto QTD Valor (R$) 
Unitário Total 

Servente 61   
Encarregado 02   
Jardineiro 01   
Auxiliar de Jardineiro 01   

VALOR TOTAL MENSAL  
VALOR TOTAL ANUAL  

Parágrafo Primeiro – O pagamento das obrigações será realizado mensalmente, mediante a 
apresentação das Notas Fiscais/Faturas, discriminativas, pelos serviços executados e 
entregues, devidamente atestados pelo responsável e acompanhada das Guias, GFIP, PIS, 
Folha de Pagamento e Demonstrativo, devidamente autenticadas e quitadas, relativa à mão de 
obra utilizada na prestação dos serviços contratados referente ao mês da última competência 
vencida, efetuada as retenções previstas em Lei. 
Parágrafo Segundo. Os documentos de cobrança apresentados com incorreções serão 
devolvidos à CONTRATADA e, por conseguinte, será o prazo de pagamento interrompido, 
voltando a correr novamente, pelo período de 10 (dez) dias, a contar da apresentação do novo 
documento de cobrança, devidamente corrigido. 
Parágrafo Terceiro – A importância paga à CONTRATADA, a que se refere o “caput” desta 
cláusula, será depositada no Banco ................, agência ........, conta corrente n.º..........., 
após as retenções previstas em normas legais. 
Parágrafo Quarto – Para todos os efeitos legais, dá-se ao presente Contrato o valor anual 
estimado de R$ ..... (..................). 
CLÁUSULA SEXTA – DA REPACTUAÇÃO 

Será permitida a repactuação dos preços, desde que seja observado o interregno 
mínimo de 1 (um) ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir ou da data 
da última repactuação. 
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Parágrafo Primeiro. Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a 
data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário 
vigente à época da apresentação da proposta, fica vedada a inclusão, por ocasião da 
repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente no presente 
Contrato; 
Parágrafo Segundo. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, comprovada repercussão nos preços contratados estes serão 
revisados mediante Termo Aditivo, para mais ou para menos, conforme o caso. 
Parágrafo Terceiro. Os efeitos financeiros da repactuação serão devidos a contar da 
solicitação, desde que devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios que serão 
submetidos para aprovação do CONTRATANTE, mediante apresentação de planilhas 
orçamentárias. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA COBERTURA DE FALTAS 

A CONTRATADA se compromete a cobrir todos os postos diariamente, sem 
interrupção e, em caso de falta por força maior ou caso fortuito, a promover a cobertura em 
até 02 (duas) horas após o comunicado da falta. 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

O Presente Contrato terá sua vigência por 12 meses, com início em .../.../2019 e 
término em .../.../2020, podendo ser renovado por igual período, mediante termo aditivo, até o 
prazo máximo de 60 (sessenta) meses, caso seja do interesse de ambas as partes, mediante 
comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do mesmo. 
CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Núcleo de Logística 
e Infraestrutura e pelas Gerencias das Unidades onde os serviços serão executados. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA 

Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá: 
Parágrafo Primeiro. Entregar, juntamente com a Nota Fiscal, ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, as cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas 
de originais para conferência pelo servidor que as receber – dos seguintes documentos: 
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a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União;  
c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou 
sede;  
d) Certidão de Regularidade do FGTS; e 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
Parágrafo Segundo. Entregar no prazo de 15 (quinze) dias corridos, quando solicitado pelo 
gestor do contrato: 
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 trabalhista e fiscal da CONTRATADA; 
a.1) Essa documentação poderá ser solicitada, conforme relação nominal elaborada pelo fiscal 
do contrato. 
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, vale-
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) cópia da CTPS dos empregados admitidos e demitidos durante a vigência contratual, 
documentação admissional e rescisória completa, bem como recibos de pagamento dos 
empregados demitidos no período; 
e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem previstos em 
lei; 
f) outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da CONTRATADA. 
Parágrafo Terceiro. Entregar, no primeiro mês da prestação dos serviços, cópias autenticadas 
em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais dos seguintes documentos: 
a) até 2 (dois) dias úteis antes do início dos trabalhos, relação nominal dos empregados, 
contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF; 
a.1) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências da CONTRATANTE de 
funcionários não inclusos na relação. 
a.2) Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente comunicada à 
FISCALIZAÇÃO. 
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b) até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, CTPS dos empregados 
admitidos pela execução dos serviços, devidamente assinada, e exames médicos admissionais 
dos empregados da CONTRATADA. 
Parágrafo Quarto. Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção 
ou rescisão 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. 
Parágrafo Quinto. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da 
CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias 
implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações 
legais. 
Parágrafo Sexto. Caso a CONTRATADA não honre com os encargos sociais e trabalhistas 
concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a subtrair das faturas devidas à 
CONTRATADA os valores referentes aos salários, auxílios e eventuais haveres trabalhistas 
resilitórios, inclusive os encargos legais deles decorrentes devidos aos empregados da 
CONTRATADA. Os valores a que se refere este item deverão ser depositados judicialmente ou 
repassados às contas correntes dos empregados da CONTRATADA que prestam serviço nos 
postos da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido, independente de qualquer notificação 
judicial ou extrajudicial, nos casos de inadimplências de qualquer das partes. 
Parágrafo Único – A rescisão também poderá se dar a qualquer tempo desde que haja aviso 
prévio de 60 (sessenta) dias por escrito, sem que seja devido indenização a qualquer título. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA 

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 
assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a 
CONTRATADA prestou garantia em favor da CONTRATANTE no valor de R$ ....... 
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(.......................), na modalidade de ............., correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor anual do Contrato, cuja liberação só ocorrerá após o término da vigência do Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA fica sujeita às seguintes obrigações: 
a) manter escritório na cidade de Brasília/DF, devendo tal situação ser comprovada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias a partir da vigência do contrato; 
b) não poderá subcontratar o objeto deste contrato, no todo ou parcialmente, sem expressa 
autorização do CONTRATANTE; 
c) manter o pessoal devidamente uniformizado, identificados por crachás, de modo a 
caracterizar e facilitar, de imediato, sua identificação no local de trabalho; 
d) substituir, no prazo de 2 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e 
licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar previamente o 
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 
e) atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço; 
f) não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus funcionários aos 
pagamentos das faturas pela CONTRATANTE; 
g) a CONTRATADA deverá autorizar a CONTRATANTE, no momento da assinatura do Contrato, 
a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na IN nº 05/2017; 
h) a CONTRATADA deverá autorizar a CONTRATANTE, no momento da assinatura do Contrato, 
a realizar o desconto nas faturas e o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas 
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando 
estes não forem adimplidos, conforme Anexo VII; 
i) fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das 
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do 
pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à 
disposição da CONTRATANTE; 
j) a ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura 
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a 
situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
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k) responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal da sua residência até as dependências das 
unidades do Senac-DF, e vice versa, por meios próprios em caso de paralisação dos transportes 
coletivos, bem como nas situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime 
extraordinário; 
l) impedir que os funcionários que cometam faltas disciplinares, qualificadas de natureza grave, 
sejam mantidos ou retornem às instalações da CONTRATANTE; 
m) manter em cada unidade da Contratada um relógio de registro de ponto que controle o 
horário de entrada e saída dos servidores da contratada de forma que esse registro não fique 
em função da contratante; 
n) fornecer aos seus empregados as garantias e medidas indispensáveis de proteção de 
segurança e de higiene do trabalho, previsto na legislação trabalhista; 
o) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços; 
p) cumprir e fazer cumprir os regulamentos do CONTRATANTE no que couber; 
q) implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão-
de-obra relacionadas no local e nos horários fixados na escala de serviço elaborada, 
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o 
Posto conforme o estabelecido; 
r) prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos Postos, nos regimes 
contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
s) atender de imediato às solicitações quanto a substituição da mão-de-obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para prestação dos serviços; 
t) fornecer, aos seus empregados, gratuitamente, uniformes completos e sapatos 
semestralmente ou a qualquer tempo se verificado seu desgaste prematuro; 
u) a CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, repassar os custos de qualquer um dos 
itens de uniforme aos seus empregados. 
v) apresentar no início de cada exercício, ao fiscal do contrato, a relação anual de férias dos 
profissionais envolvidos nos serviços; 
w) a CONTRATADA deverá fornecer uma lista do material a ser entregue ao fiscal do contrato 
para avaliação de qualidade e conferência; 
x) manter nos locais onde serão executados os serviços, Livro de Registro para anotações de 
toda e qualquer ocorrência durante a execução do serviço objeto deste Contrato; 
y) responsabilizar-se pela manutenção e reposição de estoque de materiais e equipamentos em 
níveis adequados para execução dos serviços contratados; 
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z) na Sede e Unidades Operativas que não dispuserem de encarregado, cabe à CONTRATADA a 
orientação e fiscalização dos serventes, com as mesmas atribuições enumeradas na cláusula 
primeira. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se a: 
a) fornecer a CONTRATADA as recomendações e/ou instruções a serem seguidas durante a 
prestação dos serviços; 
b) realizar, quando julgar conveniente, a verificação do desempenho do pessoal e demais 
procedimentos, mediante aplicação de relatórios de avaliação; 
c) supervisionar, quando julgar necessário, os serviços executados ou em execução; 
d) efetuar os pagamentos das faturas nos prazos previstos. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem 
motivo de força maior, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, no que couber garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação 
aplicável, para as seguintes hipóteses:  
I) por atraso injustificado:  
a) multa de 0,3% (um vírgula três por cento) incidente sobre o valor do Contrato, sempre que 
houver atraso superior a 30 (trinta) minutos, no início da jornada de trabalho, ou em caso do 
empregado abandonar os serviços antecipadamente;  
b) multa 0,6% (zero vírgula seis por cento) incidente sobre o valor do Contrato, sempre que 
houver falta do empregado ao posto de serviço, não havendo substituição em tempo hábil e 
dentro das previsões contratuais.  
II) por inexecução total do Contrato:  
a) advertência;  
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato;  
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Senac-
DF, por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive quando recusar-se a assinar o Contrato, não 
mantiver a Proposta Financeira, apresentar declaração ou documentos falsos ou por 
reincidência de penalidade aplicada anteriormente.  
III) demais casos:  
a) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando 
permitir a presença de empregados sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mau 
apresentado e/ou sem crachá;  
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b) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando 
deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades deste Senac-DF; 
c) multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) incidente sobre o valor do Contrato, sempre 
que deixar de fornecer EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou 
convenção coletiva de trabalho, aos seus empregados e de impor penalidade àqueles que se 
negarem a usá- los;  
d) multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando 
recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização;  
e) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando for 
constatado utilização indevida de qualquer material, ou aparelhagem, por parte dos 
empregados da empresa;  
f) multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor do Contrato, quando suspender ou 
interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito os serviços contratuais;  
Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação 
cumulativa e consecutivamente, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de 
defesa prévia da empresa.  
Parágrafo segundo - Quando não pagos em dinheiro, os valores das multas eventualmente 
aplicadas serão deduzidos, pelo Senac-DF, do pagamento devido e, quando for o caso, 
cobrados judicialmente.  
Parágrafo terceiro - Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa deverá ser de 
10% (dez por cento) sobre o valor do serviço que deixou de ser fornecido. 
Parágrafo quarto - Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, a empresa estará sujeita as penalidades 
previstas no inciso II da Cláusula Décima Quinta.  
a) O prazo de convocação para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo Senac-DF.  
b) Em caso de reincidência por atraso injustificado será a empresa penalizada nos termos do 
art. 32, Anexo I, da Resolução Senac nº. 958/2012. 
Parágrafo quinto - Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE 
comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor 
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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O CONTRATANTE terá o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer 
empregado ou preposto da CONTRATADA, a seu exclusivo critério. 
Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE se reservará o direito de aumentar ou diminuir os 
números de postos ou de pessoal, de acordo com a sua necessidade, podendo ocorrer o 
aumento ou a redução do valor do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), nas mesmas 
condições contratadas. 
Parágrafo Segundo – Além das obrigações quanto ao patrimônio da CONTRANTE previstas 
neste contrato a contratada é responsável por danos causados por negligência, imperícia ou 
imprudência, causados a terceiros, nos termos do art. 159 do Código Civil. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília - DF para resolver ou dirimir qualquer ação ou 
execução decorrente deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E por estarem assim justas e de comum acordo, assinam o presente Contrato em 
02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas subscritas. 

Brasília,       de       de 2019 
 

  
Diretor Regional do Senac-DF Presidente do Conselho Regional do Senac-DF 

 
Contratada: 
 
Testemunhas: 
1ª. __________________________ 
2ª. __________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 
 

ANEXO III 
 MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA   

Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal SIA Sul Trecho 03 lotes 
945/955, SIA - DF 
 

Proposta que faz a empresa _________________________ inscrita no CNPJ 
(MF) nº __________________ e inscrição estadual nº __________, estabelecida no(a) 
________________, no Pregão Eletrônico n.º 12/2019, cujo objeto é contratação de empresa, 
para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, asseio, higienização e 
jardinagem, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a 
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas 
dependências das unidades do Senac-DF, conforme a seguir: 

 
Nº Processo   
Licitação Nº   

 
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   
B Cidade/UF   
C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2019 
D Nº de meses de execução contratual   

 
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida) 

      
 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   
2 Salário Normativo da Categoria Profissional   
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

 
1 Composição da Remuneração Valor (R$) 
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A Salário Base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   
D Adicional noturno   
E Hora noturna adicional   
F Adicional de Hora Extra   
G Outros (especificar)   

Total da Remuneração   
 

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 
A Transporte   
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   
C Plano de saúde   
D Auxílio creche   
E Seguro de vida, invalidez e funeral   
F Assistência Odontológica   
G Outros (especificar)   

Total de Benefícios mensais e diários   
 

3 Insumos Diversos Valor (R$) 
A Uniformes   
B Materiais   
C Equipamentos   
D Outros (especificar)   

Total de Insumos diversos       
 

4 Encargos Sociais e Trabalhistas 
4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 
A INSS 20   
B SESI ou SESC 1,5   
C SENAI ou SENAC 1   
D INCRA 0,2   
E Salário Educação 2,5   
F FGTS 8   
G Seguro acidente do trabalho     
H SEBRAE 0,6   

TOTAL (Submódulo 4.1)   
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4 Encargos Sociais e Trabalhistas 
4.2 13º Salário % Valor (R$) 
A 13º Salário 8,33   
B Adicional de Férias 2,98   

Subtotal 11,31   
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 4,16   

TOTAL (Submódulo 4.2) 15,47   
 

4 Encargos Sociais e Trabalhistas 
4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 
A Afastamento maternidade 0,02   
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,01   

TOTAL (Submódulo 4.3) 0,03   
 

4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
4.4 Provisão para rescisão % Valor (R$) 
A Aviso prévio indenizado 0,42   
B Incidência do FGTS sobre Aviso prévio indenizado 0,03   
C Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado 5   
D Aviso prévio trabalhado 0,04   
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,01   
F Multa do FGTS e contribuições sociais sobre aviso prévio trabalhado 0,01   

TOTAL (Submódulo 4.4) 5,51   
 

4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$) 

A Férias e terço constitucional de férias 12,1   
B Ausência por doença 1,66   
C Licença paternidade 0,02   
D Ausências legais 1,66   
E Ausência por Acidente de trabalho 0,03   
F Outros (especificar)    

Subtotal 15,47   
G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente 5,99   
  TOTAL (Submódulo 4.5) 21,46   
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Quadro - Resumo do Módulo 4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 33,8   
4.2 13º salário 15,47   
4.3 Afastamento maternidade 0,03   
4.4 Custo de rescisão 5,51   
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 21,46   
4.6 Outros (especificar)    

Total 76,27   
 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos     
B Lucro     
C Tributos     

C.1 PIS     
C.2 Tributos Estaduais (especificar)     
C.3       
C.4       
TOTAL     

 
Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado 

  Valor (R$) 
A Módulo 1 – Composição da Remuneração   
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)   
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas   

Subtotal ( A + B + C + D)   
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Total   
 

Anexo III-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 
Tipo de serviço Valor proposto por empregado 

Qtde de empregados por posto 
Valor proposto por posto 

Qtde de postos 
Valor total do serviço 

(A) (B) (C) (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E) 
I Serviço 1 R$ 

  
  R$ 
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(indicar) 
II Serviço 2 (indicar) 

R$ 
  

  R$ 
  

  R$ 

... Serviço .. (indicar) 
R$ 

  
  R$ 

  
    

 
Anexo III-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 
Descrição Valor (R$) 

A Valor proposto por unidade de medida *   
B Valor mensal do serviço   
C 

Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato).   
 
1. Nos preços contidos na proposta estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos 
incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS, taxa de administração, serviços, 
instalações, encargos sociais e trabalhistas, seguros, lucro e outros de qualquer natureza. 
 
2. Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias. 
  

Local e data, 
 
 

____________________________________________________________________ 
Data, nome, número da identidade, assinatura do representante legal da empresa. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 
 

ANEXO IV 
 MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FATURA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS     

(Nome da empresa) ____________________________________________, inscrita no CNPJ 
nº ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)___________ __________________________ portador da carteira de identidade 
nº____________ e do CPF nº _____________ sediada (endereço completo) 
____________________________________ ___________________, em cumprimento ao 
disposto no inciso V do art. 19-A da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 
2008, AUTORIZA o Senac-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.296.968/0001-03, situado no 
SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF, em Brasília-DF, a fazer desconto em fatura, com a 
finalidade de realizar os pagamentos dos salário e demais verbas trabalhistas diretamente aos 
trabalhadores alocados ao Contrato nº ____/2019, bem como das contribuições previdenciários 
e do FGTS, quando estes não forem adimplidos, conforme previsto no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 12/2019.  

 
Brasília, ___ de __________ de 2019 

 
________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal) 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 
ANEXO V 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA CONTA VINCULADA 
 
 

 
(Nome da empresa) ____________________________________________, inscrita no CNPJ 
nº ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)___________ __________________________ portador da carteira de identidade 
nº____________ e do CPF nº _____________ sediada (endereço completo) 
____________________________________ ___________________, em cumprimento ao 
disposto no art. 19-A da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008, com as 
alterações introduzidas pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 03, de 15 de outubro de 2009, 
AUTORIZA o Senac-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.296.968/0001-03, situado no situado 
no SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF, em Brasília-DF, a solicitar junto a Instituição 
Bancária Oficial (Banco --------, agência ------), a abertura de conta corrente vinculada, 
bloqueada para movimentação, em nome desta empresa, com a finalidade de depositar 
mensalmente os valores correspondentes as provisões previstas nas mencionadas Instruções 
Normativas e no Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2019. 
 

Brasília, ___ de __________ de 2019 
 

_____________________________________ 
(Nome e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 

OBS.: Esta autorização deverá ser assinada pela licitante vencedora na data de 
assinatura do contrato. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 
ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 
           Declaramos que a empresa 

__________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 
__________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a 
Administração Pública: 

 

CONTRATANTE CNPJ Nº/ANO DO CONTRATO DATA DE ASSINATURA DATA DE VIGÊNCIA VALOR ANUAL 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 

ANEXO VII 
CONTA VINCULADA - MODELO DE CONTRATO DE CONTA DE DEPÓSITO EM GARANTIA 

DO BANCO DO BRASIL  
 

CONTRATO DE CONTA DE DEPÓSITO EM GARANTIA – BLOQUEADO PARA 
MOVIMENTAÇÃO 

 
CONTRATANTE: A Pessoa - Física ou Jurídica - indicada e qualificada no Termo de Cooperação 
Técnica assinado entre o Banco do Brasil e o Senac-DF, denominada simplesmente 
CONTRATANTE, que vier a aderir a este Contrato.  
CONTRATADO: Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, doravante 
denominado simplesmente BANCO.  

DO OBJETIVO DA CONTA DE DEPÓSITO EM GARANTIA – BLOQUEADO PARA 
MOVIMENTAÇÃO 

1. As contas regem-se pelas disposições legais pertinentes à matéria e pelas normas presentes 
neste contrato.  
2. As contas destinam-se ao depósito de valores a título de garantia de execução de contrato 
administrativo referente a prestação de serviços de natureza continuada, efetuada pelo 
CONTRATANTE junto ao Senac-DF.  
3. As contas de Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação são abrigadas nos 
sistemas do Banco dentro de um Evento, que é a representação interna do Contrato entre o 
Senac-DF e o Prestador de Serviço, ora denominado CONTRATANTE.  

DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DE DEPÓSITO EM GARANTIA – BLOQUEADO PARA 
MOVIMENTAÇÃO 

4. A movimentação a débito da conta de Depósito em Garantia – bloqueado para 
movimentação far-se-á exclusivamente por ordem do Senac-DF ao qual estiver vinculada a 
referida conta, nos sistemas do BANCO.  
5. O CONTRATANTE desde já concorda com todas as movimentações da conta de Depósito em 
Garantia – bloqueado para movimentação, que forem determinadas pelo Senac-DF ao qual a 



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030 

                 Tel.: 61 3214-3035    www.senacdf.com.br 56 

conta estiver vinculada, estando ciente que eventuais contestações deverão ser dirigidas ao 
Órgão, não cabendo ao BANCO qualquer intermediação nesse sentido. 
6. O CONTRATANTE fica cientificado e concorda com a impossibilidade de movimentar a conta 
de Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação sem a concordância do Senac-DF ao 
qual a mesma está vinculada.  
7. Todas as importâncias depositadas na conta de Depósito em Garantia – bloqueado para 
movimentação ficarão à disposição do Senac-DF ao qual está vinculada a mesma. 
8. A movimentação da conta de Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação pode 
ser acompanhada por meio de extratos, fornecido diretamente pelo Senac-DF que a conta está 
vinculada.  

TARIFA 
9. O CONTRATANTE fica ciente de que a conta de Depósito em Garantia – bloqueado para 
movimentação está sujeita à cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários, a ser 
debitada diretamente na conta de Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação, 
conforme Tabela de Tarifas afixada nas agências do BANCO e disponíveis na internet 
(www.bb.com.br) na forma da regulamentação vigente do Banco Central do Brasil, sendo 
eventuais alterações nos valores constantes da referida tabela divulgadas pelos mesmos meios 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início de sua vigência.  

DA REMUNERAÇÃO DOS SALDOS DEPOSITADOS 
10. O saldo da conta de Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação será 
remunerado conforme índice utilizado para as cadernetas de poupança, na forma pró-rata dia, 
ou outro índice que venha a substituí-lo.  

ENCERRAMENTO DE CONTA 
11. A conta de Depósito em Garantia – bloqueado para movimentação não movimentada no 
período de 180 (cento e oitenta) dias corridos e sem saldo, será considerada inativa, podendo 
ser encerrada pelo BANCO.  
12. O CONTRATANTE declara estar ciente e de pleno acordo com as disposições deste contrato. 
E, assim, por estarem justos e acordados, os signatários firmam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para 
que produza os legítimos efeitos de direito. 

 
Brasília, ___ de __________ de 2019 
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CONTRATANTE   

 CONTRATADO 

Nome: CPF:  Nome: CPF:  
 
 
TESTEMUNHAS:   

  

Nome: CPF:  Nome: CPF:  
 
 


