
 

 

PROJETO BÁSICO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022 

Processo Administrativo de Contratação nº 06/2022 

Dispensa de Licitação nº 05/2022 

 

A Câmara Municipal de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 

sob o nº 79.369.633/0001-21, representado neste ato pelo Presidente, Sr. ADRIANO JOSÉ 

COELHO, inscrito no CPF sob nº 005.965.759-63 comunica aos interessados que realizará 

procedimento de Dispensa de Licitação para contratação do serviço abaixo especificado, 

conforme ditames da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - A presente Dispensa tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM O 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO, incluido, ainda, a necessidade de serviços gerais 

inerentes ao Poder Legislativo, conforme Termo de Referência constante no Anexo I do 

presente edital. 

1.2 – Os serviços deverão ser prestados no espaço da Câmara Municipal ou eventualmente, em 

local diverso conforme necessidade do Órgão. 

1.3 - A discriminação detalhada dos serviços que compreendem o objeto desta licitação 

constam no Anexo I - Termo de Referência, o qual é parte integrante deste Edital. 

1.4 – O período de execução do serviço será de 12(doze) meses a partir da assinatura do 

contrato. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

A contratação do presente objeto justifica-se em razão do quadro de servidores públicos do 

Orgão não mais prever o agente de serviços gerais e considerando essencial a manutenção e 



 

 

asseio das dependências da Câmara para o exercício das atividades e o atendimento da 

população; 

 

3. DO VALOR: 

O valor global para contratação será de até R$ 30.391,68 (Trinta mil, trezentos e noventa e um 

reais e sessenta e oito centavos), resultante de pesquisa de preços efetuada em Diário Oficial 

dos Municípios. O valor mencionado acima será considerado preço máximo admissível para a 

contrataçăo. 

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Poder Legislativo de Ituporanga/SC, para exercício de 2022, 

na classificação abaixo: 

 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

1 CÂMARA DE VEREADORES 

1 Câmara de Vereadores 

2001 Funcionamento e Manutenção da Câmara  

3.3.90.37.02.000000 Limpeza e Conservação 

1000601 Recursos Ordinários 

 

5. PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proponente deverá entregar sua proposta de preço e a documentação prevista no item 

6 impreterivelmente até às 23h59min do dia 07/10/2022, por meio do endereço eletrônico 

protocolo@camaraituporanga.sc.gov.br, informando no Assunto/Título da mensagem: 

“DISPENSA DE LICITAÇÃO – SERVIÇO DE LIMPEZA”. 



 

 

5.2. Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso. Não serão aceitas 

cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias 

de documentos ilegíveis. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1 Para fins de habilitação a empresa proponente deverá enviar os seguintes documentos:  

I - cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

II – contrato social ou outro documento que demonstre que o representante possui poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações pela instituição;  

III - certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

IV - certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada 

a empresa; 

V - certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está 

sediada a empresa; 

VI - certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

VII - certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 

VIII - certidão Consolidada de Idoneidade do Tribunal de Contas da União; 

IX - certidão negativa de falência e/ou concordata (considerando a implantação do sistema 

Eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a certidão de "Falência e/ou Concordata" deverá 

ser solicitada tanto no sistema Eproc quanto no Esaj.  

X - declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, nos termos do art. 63, inciso I, da 

Lei nº 14.133/2021 (Anexo II).  

XI - declaração de idoneidade (Anexo III); 

XII - declaração que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal e o §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021 (Anexo IV); e 

 



 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA PROPONENTE 

7.1. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa;  

7.2. Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação;  

7.3. Disponibilizar à Câmara os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

necessários e adequados à execução dos serviços; 

7.4. Responsabilizar-se todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e outros 

inerentes ao cumprimento do objeto deste certame, ficando a Câmara Municipal de Ituporanga 

isenta de qualquer responsabilidade civil ou criminal;  

7.5. Iniciar os serviços no prazo estabelecido e garantir a continuidade dos serviços com a 

disponibilização de funcionário fixo; 

7.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação; 

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

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

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

encaminhando empregados com boa conduta atestada, sem antecedentes criminais e demais 

referências; 

7.9. Disponibilizar o quadro de pessoal habilitado, treinado e com conhecimentos básicos dos 

serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.10. Responsabilizar-se por toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do 

trabalho de seus empregados; 

7.11 Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo fornecimento de alimentação e transporte para 

seus empregados, visto que não terão vínculo empregatício com a Câmara; 



 

 

7.12. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, à Câmara Municipal ou a terceiros; 

7.13. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Câmara; 

7.14. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 

licenças, o empregado posto a serviço da Câmara, devendo identificar previamente o 

respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

7.15. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação 

constante do item anterior; 

7.16. Assegurar a prestação dos serviços contratados, mesmo em caso de greve dos transportes 

públicos, salvo os motivos de força maior (calamidades públicas, etc.); 

7.17. Atender de imediato às solicitações da Câmara quanto à substituição dos empregados 

alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 

7.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato; 

7.19. Responsabilizar-se pelo controle da assiduidade e pontualidade de seus empregados e 

apresentar ao fiscal do contrato relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos por 

ocasião da elaboração da fatura; 

 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A Proposta de preço não poderá exceder o valor descrito no item 3 deste Projeto Básico. 

8.2. O prazo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

estipulada para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta; 

 

9. DO PAGAMENTO 



 

 

9.1. O pagamento será efetuado após a entrega, aceitação e certificação do perfeito e 

adequado atendimento do objeto contratual, conforme o especificado no Anexo I, por meio de 

boleto ou depósito bancário, mediante apresentação da correspondente fatura/nota fiscal à 

Câmara Municipal de Ituporanga. 

9.2. As faturas/notas fiscais deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 3 (três) 

dias úteis em relação à data de vencimento e enviadas eletronicamente para o e-mail 

camara@camaraituporanga.sc.gov.br, contendo o arquivo da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) em 

extensão .PDF. 

9.3. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas 

fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação. 

9.4. Nenhum pagamento será efetuado à proponente enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Projeto. 

10.2. O objeto desta Dispensa de Licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% 

(vinte e cinco por cento), podendo as supressões superiores a esse limite ser ajustadas  entre as 

partes, conforme o art. 125, da Lei nº 14.133/21. 

10.3. Detalhes não citados, referentes aos serviços a serem prestados, mas que a boa técnica 

leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas 

para sua não apresentação. 

10.4. A Secretaria da Câmara prestará os esclarecimentos necessários, bem como dirimirão as 

dúvidas suscitadas, de segunda a sexta, das 8h00min às 19h00min, pelo telefone (47) 3533-1423 

ou pessoalmente no endereço Centro Administrativo Antônio Carlos Konder Reis, 40 – 

Ituporanga/SC. 



 

 

10.5. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação; 

c) ANEXO III – Declaração de Inidoneidade; 

d) ANEXO IV –Declaração de que cumpre o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

 

Ituporanga/SC, 30 de setembro de 2022. 

 

 

 

ÉRICA FERNANDES VICENTE 

Agente de Contratação 

 

 

 

  



 

 

ANEXO I 

Processo Administrativo de Contratação nº 06/2022 

Dispensa de Licitação nº 05/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 

limpeza e conservação, com o fornecimento de mão de obra e de equipamentos de proteção 

individual necessários e adequados à execução. 

2  – Os serviços serão prestados nas dependências da Câmara Municipal de Ituporanga, no 

seguinte endereço: Centro Administrativo Antônio Carlos Konder Reis, nº 40, Centro, anexo ao 

prédio da Prefeitura Municipal, diariamente, de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas. 

3  - Os horários poderão sofrer alterações, respeitando-se o número de horas diárias 

trabalhadas contratadas, de acordo com as necessidades da Contratante, que deverá 

comunicar à contratada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, com vistas à 

realização das adequações que se fizerem pertinentes, não incidindo à Contratante nenhum 

custo adicional. 

4 - O valor estimado corresponde a disponibilização pela Contratada de 1 (um) funcionário (a) 

devidamente qualificado(a) e provido(a) dos equipamentos de proteção individual necessários 

e adequados à execução dos serviços. 

5 - O Regime de contratação corresponde ao de Empreitada por Preço Global. 

6 - Os serviços de limpeza e conservação pela Contratada serão executados observando-se as 

orientações da Contratante, e compreenderão os seguintes ambientes que compõem a 

estrutura da Câmara Municipal: 

• Hall de entrada lateral/Recepção da secretaria; 

• Sala da Presidência;  

• Corredores de acesso às salas; 

• Sala da Procuradoria Jurídica; 

• Sala da Contadoria, Controladoria Interna e dos Agentes Legislativos; 

• Almoxarifado; 



 

 

• Cozinha; 

• Escadaria de acesso ao plenário a partir da Secretaria Geral; 

• Auditório do Plenário com capacidade para 130 pessoas; 

• Sala de Comissões; 

• Hall de entrada do plenário; 

• 5 salas de Assessores Parlamentares/Assessor de comunicação; 

• Escadaria de acesso às salas dos Assessores Parlamentares a partir do plenário; 

• Sacada 

• 4 Banheiros; 

• Ou outro ambiente eventualmente relacionado às atividades da Câmara Municipal. 
 

7 - A execução dos serviços nos ambientes relacionados contempla a limpeza e conservação de 
pisos, paredes, tetos, portas, janelas, esquadrias, vidraças, vasos sanitários, pias, móveis, 
máquinas e equipamentos. 
 
8 - Será de responsabilidade da empresa prestadora dos serviços o fornecimento de todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) necessários à execução dos serviços aos seus 

subordinados, os quais deverão ser de primeira linha em quantidades suficientes para 

realização dos mesmos. 

9 - Será de responsabilidade da Câmara Municipal o fornecimento dos produtos de limpeza 

essenciais ao pleno desenvolvimento dos serviços, com eficiência e qualidade satisfatória e de 

todos os equipamentos e utensílios tais como: aspiradores de pó, baldes, escadas, porta papel 

toalha, porta papel higiênico, dispenser para sabonete líquido e os demais equipamentos 

necessários. 

 

ADRIANO JOSÉ COELHO 

Presidente da Câmara Municipal de Ituporanga 

  



 

 

ANEXO II 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)  CNPJ nº 

  , sediada em (ENDEREÇO COMERCIAL) _______________________ 

 , declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133/2021, que cumpre 

plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo de dispensa de licitação. 

 

(Cidade) ___/___/______. 

 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa) 

(Nome do Representante Legal) 

(Fazer em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ) 

  



 

 

ANEXO III 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

A empresa ................................................. inscrita no CNPJ nº ....................., por intermédio de 

seu representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade nº 

............................ CPF nº ..............................., vem através da presente DECLARAR que não se 

encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

(Cidade) ___/___/______. 

 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa) 

(Nome do Representante Legal) 

(Fazer em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ) 

  



 

 

ANEXO IV 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO Nº 05/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES DE IDADE 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que nossa empresa não contrata menores de dezoito anos de 

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

salvo na condição de jovem aprendiz, cumprindo fielmente o disposto no inciso XXXIII do artigo 

7º da Constituição Federal de 1998. 

Além disso, declaramos de que as propostas econômicas apresentadas compreendem a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

 

(Cidade) ___/___/______. 

 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa) 

(Nome do Representante Legal) 

(Fazer em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ) 


