
RAZÃO SOCIAL: LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA Ltda. 

CNPJ: 10.565.981/0001-78

ENDEREÇO: Antônio Mariano de Souza nº 752 - Ipiranga - São José/SC

FONE/FAX: (48) 3246-0200

E-MAIL: licitacoes@linceseg.com.br

AGENCIA E Nº. DA CONTA NO BANCO DO BRASIL:  AG. 3125-9   C/C: 105.448-1

GRUPO Qtd/Ano Valor Mensal

1 12 R$ 44.813,38

DATA DA ABERTURA: 04/01/2022 HORA: 11:00h

PROPOSTA DE PREÇOS

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS DA AMAZÔNIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

DOCUMENTO DE ORIGEM: SIGED 2409/2021-77

OBJETO Valor 12 Meses

Contratação de empresa especializada para contratação, pelo menor preço 

global, de empresa especializada na prestação de serviços de natureza 

contínua de conservação, limpeza e manutenção predial, com 

fornecimento de mão-de-obra,

material de limpeza, EPIs e equipamentos, para a PRODAM – 

Processamento de Dados Amazonas S.A., conforme especificações 

detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste 

Instrumento convocatório.

R$ 537.760,50

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para contratação, pelo menor preço global, de empresa especializada na prestação de serviços de natureza contínua de

conservação, limpeza e manutenção predial, com fornecimento de mão-de-obra,

material de limpeza, EPIs e equipamentos, para a PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante do Anexo I, deste Instrumento convocatório.

CONDIÇÕES GERAIS:

As relações empregado/empregador, concernentes ao controle de frequência, disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira

e exclusiva responsabilidade desta empresa.

PREÇO DO SERVIÇO:

Representante Legal

A validade de proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

Sindicato Representativo: SINDICATO DOS EMP.EM EMP.DE ASSEIO E CONS. DO EST.DO AM, CNPJ n. 23.006.562/0001-48 e SINDICATO DAS 

EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ n. 34.501.213/0001-19, vigência de  01º de janeiro de 2021 a 31 de  

dezembro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. Registrado no MTE sob o nº   AM000507/2020.

Nos preços estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com materiais, equipamentos, impostos, taxas, frete, seguro, mão de obra

(que deverá ser respeitado o piso salarial da categoria, representada por convenção coletiva, acordo coletivo, ou afins, para que esta Instituição tenha parâmetros

para avaliar, dentre outros quesitos, a proposta mais vantajosa para a Administração), e qualquer outro que incida direta ou indiretamente na execução dos

serviços, objeto desta licitação.

VALOR TOTAL MENSAL R$ 44.813,38

quarenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e trinta e oito centavos

VALOR TOTAL 12 MESES R$ 537.760,50

quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos

Declaramos total concordância com o edital e seus anexos.

RAZÃO SOCIAL: LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA Ltda. 

CNPJ: 10.565.981/0001-78

Willian Lopes de Aguiar



GRUPO "A" %

INSS 20,00%

SESI ou SESC 1,50%

SENAI OU SENAC 1,00%

INCRA 0,20%

SALÁRIO- EDUCAÇÃO 2,50%

FGTS 8,00%

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT/ INSS ** 3,00%

SEBRAE 0,60%

Total 36,80%

GRUPO "B" - CUSTOS DE REPOSIÇÃO %

Férias Gozada 8,24%

Auxílio- Doença ou Enfermidade 2,68%

Auxílio- Doença ou Enfermidade mais de 15 dias 0,13%

Licença Paternidade 0,01%

Acidente de trabalho 0,01%

Faltas legais 0,76%

Treinamento NR5 0,33%

Total 12,16%

GRUPO "C" - DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS %

1/3 Férias Constitucional 2,75%

13° Salário 9,33%

Aviso-Prévio Trabalhado 0,14%

Total 12,22%

GRUPO "D" - VERBAS RECISÓRIAS %

Aviso Prévio Indenizado 3,52%

Complemento Aviso Prévio 0,82%

Reflexos 13º Salário e Férias 0,84%

Indenização Compensatória 4,01%

Indenização adicional 0,52%

Férias Indenizadas ou Proporcionais 0,84%

Adicional de Férias Indenizadas ou Proporcionais 0,28%

Total 10,83%

ENCARGOS SOCIAIS



GRUPO "E" %

Abono Pecuniário 0,26%

1/3 Constitucional do Abono Pecuniário 0,09%

Total 0,35%

GRUPO "F" %

FGST s/ Aviso Prévio Indenizado 0,35%

Incidência sobre Salário Maternidade 0,15%

FGTS 1/12 13º Salário Indenizado 0,03%

Incidência do Grupo "A" sobre Grupo B+C 8,97%

Total 9,50%

ENCARGOS SOCIAIS 81,86%



COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quant.  R$ 

Encarregado Ag. Limpeza 1 1.725,09R$              

Agente de Limpeza 7 7.791,00R$              

Pedreiro 1 1.996,53R$              

Artífice 1 1.469,63R$              

Copeira 1 1.113,00R$              

14.095,25R$            

ENCARGOS SOCIAIS 81,86% 11.538,63R$            

25.633,88R$            

INSUMOS QTD  R$ 

Alimentação (Cláusula 7a. CCT) 11 3.049,20R$              

Cesta Básica (Cláusula 8a. CCT) 11 935,00R$                 

Transporte (Cláusula 9a. CCT) - 1.327,89R$              

Assist. Social e Familiar (Cláusula 10a. CCT) 11 110,00R$                 

Seguro de Vida (facultado Cláusula 11ª CCT) 11

Qualificação Profissional (Cláusula 16a. CCT) 11 110,00R$                 

Uniforme (Cláusula 21a. CCT) - colocar o valor mensal - 244,00R$                 

EPI´S (Cláusula 21a. CCT) - colocar o valor mensal - 262,00R$                 

Assist. Odontológica (Cláusula 33a. CCT) 11 165,00R$                 

Materiais e equipamentos de limpeza (ANEXO I-A) mensal - 3.443,18R$              

9.646,27R$              

35.279,89R$            CORRIGIDO 

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) %  R$ 

Despesas Administrativas 5,0000% 1.763,99R$              

Lucro Bruto 3,7350% 1.383,59R$              

Total 8,74% 3.147,58R$              

TRIBUTOS %  R$ 

ISSQN 5,00% 2.240,67R$              

COFINS 7,60% 3.405,82R$              

PIS 1,65% 739,42R$                 

-R$                       

Total de Tributos 14,25% 6.385,91R$              

44.813,38R$            

537.760,50R$          

Diminuímos o percentual do 

Lucro de 3,74% para 3,735%, 

para que o valor da proposta 

final, não fique acima do 

estimado, ficando o valor total 

em R$ 537.760,50.

Jornada de Trabalho: 44h (Diurno)

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021- SEAC

Número de Registro no MTE:  AM000507/2020

Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data Base da Categoria:  1º de Janeiro

Categoria Profissional: Agente de Limpeza

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL ANUAL

LUCRO REAL

VALOR REMUNERAÇÃO

Valor da mão-de-obra (Remuneração + Encargos Sociais)

Total dos insumos

Valor da mão-de-obra (Remun+Enc. Soc.+Insumos)



MATERIAIS DE LIMPEZA UNID 
QTDE /

ANO

 Preço

Unitário 

 Preço

Subtotal 

Água sanitária 1 L unidade 360  R$              2,39  R$             861,12 

Álcool 70% em gel 1 L unidade 900  R$            13,60  R$        12.240,00 

Álcool multiuso 1 L unidade 120  R$              4,80  R$             576,00 

Desinfetante concentrado bombona 5 L unidade 12  R$            20,00  R$             240,00 

Desodorizador de ar aerosol 360 ml, tipo "Bom

Ar"
unidade 60  R$              6,40  R$             384,00 

Detergente lava-louças 500 ml unidade 480  R$              1,60  R$             768,00 

Escova sanitária com suporte unidade 12  R$              2,40  R$               28,80 

Esponja lava-louças dupla face 11x7,5x2 cm unidade 240  R$              0,72  R$             172,80 

Flanela 38x58 cm unidade 96  R$              0,80  R$               76,80 

Inseticida aerosol 300 ml unidade 24  R$            10,00  R$             240,00 

Limpador multiuso de uso geral 500 ml, tipo

"Veja"
unidade 60  R$              4,00  R$             240,00 

Limpa-vidros com borrifador 500 ml unidade 12  R$              9,60  R$             115,20 

Luva de látex multiuso tamanho M par 144  R$              4,24  R$             610,56 

MOP seco para pó 80 cm unidade 12  R$            55,20  R$             662,40 

MOP úmido esfregão 320g, min. unidade 12  R$            12,00  R$             144,00 

Pano de chão algodão 44x62 cm unidade 120  R$              3,20  R$             384,00 

Refil compatível com MOP seco orçado unidade 24  R$            17,60  R$             422,40 

Refil compatível com MOP úmido orçado unidade 24  R$              7,92  R$             190,08 

Rodo grande vai e vem plástico com cabo

(7,5cm x 48,5cm x 3,5cm)
unidade 32  R$              9,60  R$             307,20 

Rolo de papel higiênico com 300m, fardo com

8 rolos
fardo 240  R$            23,20  R$          5.568,00 

Rolo de papel toalha com 200 m, fardo com 6

rolos
fardo 360  R$            36,00  R$        12.960,00 

Sabão em pasta 500g unidade 24  R$              3,20  R$               76,80 

Sabão em pó 500g unidade 48  R$              2,40  R$             115,20 

Sabonete líquido bombona 5 L unidade 60  R$            11,12  R$             667,20 

Saco para lixo de 100 L unidade 2400  R$              0,20  R$             480,00 

Saco para lixo de 200 L unidade 2400  R$              0,23  R$             556,80 

Saco para lixo de 30 L unidade 2400  R$              0,17  R$             403,20 

Vassoura de cipó unidade 16  R$              8,00  R$             128,00 

Vassoura piaçava unidade 32  R$              9,60  R$             307,20 

 R$        39.925,76 

 R$          3.327,15 

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA UNID 
QUANTIDAD

E / ANO

DEPRECIAÇÃO 

(meses)

 Preço

Unitário 

 Preço

Subtotal 

Aspirador de pó e água profissional 1400W

com função de compressão
unidade 2 60  R$          321,00  R$                     10,70 

Balde para limpeza 20 L unidade 12 6  R$             11,00  R$                     22,00 

Borrifador em spray 300 ml unidade 12 6  R$               6,50  R$                     13,00 

Cortador de grama unidade 1 60  R$          200,00  R$                       3,33 

Escada com 6 (seis) degraus unidade 2 24  R$          150,00  R$                     12,50 

Lavadora extratora para lavagem de carpetes unidade 1 60  R$       1.000,00  R$                     16,67 

Mangueiras ¾” 50 m unidade 2 24  R$          170,00  R$                     14,17 

Máquina de limpeza de alta pressão,1600 psi, Warp ou similar unidade 1 60  R$          400,00  R$                       6,67 

Pá para lixo unidade 12 6  R$               7,00  R$                     14,00 

Placa sinalizadora "PISO MOLHADO" unidade 3 12  R$             12,00  R$                       3,00 

 R$          116,03 

 R$       3.443,18 QUANTIDADE MENSAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA *

ANEXO I-A – RELAÇÃO MÍNIMA ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS /

TOTAL ANUAL MATERIAIS DE LIMPEZA (ANEXO I-A) 

TOTAL MENSAL MATERIAIS DE LIMPEZA

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA POR ANO/ ESPECIFICAÇÕES (valor do aluguel

anual)

TOTAL 



ANEXO I-B – QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE FARDAMENTO E EPIs

Quantidade Equipamento de Proteção Individual Cargo Valor Unit. Total Anual

40

Máscara de proteção ( respirador purificador de ar não motorizado, peça 

semifacial filtrante, PFF1, para proteção das vias respiratórias contra poeira e 

névoas), 4 para cada empregado, por ano.

Encarregado,agentes de limpeza,pedreiro e artifice. ( 

10 empregados
 R$                     0,90  R$               36,00 

32
Par de luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos, 

escoriantes,cortantes perfurantes e quimicos, 4 para cada empregado por ano.
Encarregado e agentes de limpeza ( 8 empregados )  R$                     2,50  R$               80,00 

8
Par de luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos, 

escoriantes,cortantes e perfurantes,  4 para cada empregado por ano.

Pedreiro e Artífice 

  (2 empregados  regados)
 R$                     2,50  R$               20,00 

4
Par de luvas para proteção das mãos contra agentes termicos,4 para cada 

empregador.por ano.
Copeira ( 1 empregados )  R$                   10,00  R$               40,00 

32
Par de calçado para a proteção dos pés e pernas contra respingos de produtos 

quimicos, 4 para cada empregado, por ano.
Encarregado e agentes de limpeza ( 8 empregados )  R$                   27,00  R$             864,00 

12
Par de calçado de proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os 

artelhos ( dedos do pé ), 4 para cada empregado,por ano.

Pedreiro , Artífice e Copeira 

  (3 empregados  regados)
 R$                   25,00  R$             300,00 

2
Capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre o 

crânio, 1 para cada empregado por ano.

Pedreiro e Artífice 

  (2 empregados  regados)
 R$                   12,00  R$               24,00 

4
Par de oculos de segurança para proteção contra impactos de particulas 

volantes 2 para cada empregador,por ano.

Pedreiro e Artífice 

  (2 empregados  regados)
 R$                     2,00  R$                 8,00 

2

Cinturão de segurança com trava-queda para proteção contra quedas em 

operações com movimentação vertical ou horizontal,1 para cada empregado por 

ano.

Pedreiro e Artífice 

  (2 empregados  regados)
 R$                   89,00  R$             178,00 

4
Avental ou vestimenta para proteção do tronco contra riscos de origem 

térmica,4 para cada empregado,por ano.
Copeira ( 1 empregados )  R$                   12,00  R$               48,00 

4
Calça para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes, 4 para 

cada empregado por ano.
Copeira ( 1 empregados )  R$                   40,00  R$             160,00 

77

Caixa com 50 unidades de máscara tripla descártavel com filtro ( BFE ≥ 95%) 

para prevenção do COVID-19 (Obrigatória enquanto durar a pandemia), 7 

Caixas para cada empregado,por ano. 

Todos os cargos.  R$                   18,00  R$          1.386,00 

3.144,00R$                                               

262,00R$                                                  

TOTAL ANUAL

TOTAL MENSAL



Quantidade Equipamento de Proteção Individual Cargo Valor Unit. Total Anual

44
Camisas ( Uniformes com Identificação ), 4 para cada empregado, por 

ano.

Encarregado,agentes 

de limpeza,pedreiro e 

artifice. ( 10 

empregados

 R$                         25,00  R$         1.100,00 

40
Calças compridas ( uniformes com identificação), 4 para cada 

empregados,por ano.

Encarregado e 

agentes de limpeza ( 

8 empregados )

 R$                         45,00  R$         1.800,00 

11 Crachá de identificação, 1 para cada empregado,por ano.

Pedreiro e Artífice 

  (2 empregados  

regados)

 R$                           2,00  R$              22,00 

4 Touca ou rede para cabelos,4 para cada empregado, por ano.
Copeira ( 1 

empregados )
 R$                           1,50  R$                6,00 

2.928,00R$         

244,00R$            

TOTAL ANUAL

TOTAL MENSAL
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LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ/MF - n 10.565.981/0001-78 - NIRE n 42204237275 
16ª (DÉCIMA SEXTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: 

FRANCISCO LOPES DE AGUIAR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1/R 2.587.057, expedida pela SSP/SC e inscrito no 
CPF/MF nº. 940.930.758-91, residente e domiciliado na cidade de São José – SC, à Rua das Palmeiras, 518, 
Condomínio Bosque das Mansões, Bairro Roçado, CEP 88.108-430; 

GILVANA MÉRI BELEGANTE, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº. 
2.142.231, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF/MF nº. 625.248.369-91, residente e domiciliada na cidade 
de São José – SC, à Rua das Palmeiras, 518, Condomínio Bosque das Mansões, Bairro Roçado, CEP 
88.108-430; 

Únicos sócios da sociedade empresarial, com denominação social: LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.565.981/0001-78, com sede à Rua 
Antônio Mariano de Souza, nº 752, Bairro Ipiranga - São José/SC, CEP: 88111-510, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 42204237275 em 09/01/2009 e posteriores alterações. 

Resolvem por este instrumento particular alterá-lo mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula 1ª – A sociedade resolve alterar o endereço da filial com sede e foro jurídico na cidade de Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ n.º 10.565.981/0002-59, NIRE 33901358123, para Rua Da 
Quitanda, n.º 199 – Sala 1102, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.091-005. 

Cláusula 2ª – Permanecerão inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições previstas no 
Contrato Social primitivo e Alterações posteriores, não abrangidas pela presente alteração contratual. 

E por estarem assim justos e contratados em tudo o que foi dito e escrito, passam a redigir a Consolidação 
Contratual da sociedade que ao seu final será datada e assinada legitimando este ato. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

Cláusula 1ª – A Sociedade girará sob o nome empresarial de: LINCE-SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.  

Cláusula 2ª – A sociedade tem sede e foro na Cidade de São José, a Rua Antônio Mariano de Souza, n 752, 
CEP 88.111-510, Bairro Ipiranga, na Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, sob CNPJ n.º: 
10.565.981/0001-78. 

Cláusula 3ª – Filial com sede no estado de São Paulo, sito á Rua: Conselheiro Saraiva, nº 836, Bairro Santana, 
CEP: 02037-021, São Paulo/SP, sob CNPJ n.º: 10.565.981/0003-30. 

Cláusula 4ª – Filial com sede no estado do Rio de Janeiro, sito a Rua Da Quitanda, n.º 199 – Sala 1102, Bairro 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.091-005, sob CNPJ n.º 10.565.981/0002-59. 

Cláusula 5ª – Filial com sede no estado do Rio Grande do Sul, sito á Rua dezoito de Novembro, n.º 623, Bairro 
Navegantes, Porto Alegre/RS, CEP: 90.240-040, sob CNPJ n.º 10.565.981/0004-10. 

Cláusula 6ª – Filial do estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, sito à Rua Cambuquira, n.º 194, 
Bairro Carlos Prates, CEP: 30.710-550, sob CNPJ n.º 10.565.981/0005-00. 

Cláusula 7ª – Por deliberação do(s) sócio(s) quotista(s) representando a maioria do capital social, a Sociedade 
poderá abrir, manter, transferir, alienar e fechar filiais, depósitos, agências e escritórios em qualquer parte do 
território nacional. 

Cláusula 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 16 de dezembro de 2008, e sua duração tem prazo 
indeterminado. 

Cláusula 9ª - O objetivo da sociedade é a exploração do ramo de: Serviços de limpeza, asseio e conservação; 
limpeza, conservação e manutenção predial; limpeza urbana; dedetização; desratização, desinsetização e 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx7lK335mNmgqQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62524836991-GILVANA MERI BELEGANTE|94093075891-FRANCISCO LOPES DE AGUIAR
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limpeza de caixas de água; copa, preparo de café, café tipo I, II e III; serviços de garçonaria; paisagismo, 
jardinagem e manutenção de áreas verdes; limpeza de área industrial; limpeza de faixas de servidão; limpeza 
de vidros, limpeza hospitalar; higienização, desinfecção, limpeza de superfícies; limpeza técnica e asseio em 
áreas médico-hospitalares e odontológicas, com desinfecção, descontaminação, imunização e assepsia; 
limpeza de caixas de coleta, serviços de logística, coleta e entrega; conservação de cabines, abrigos e 
autoatendimentos; conservação de móveis e utensílios de escritório; higienização de equipamentos; limpeza de 
obras de arte e prédios tombados pelo Poder Público; transporte de malotes, transporte e movimentação de 
bens móveis e materiais; serviços educacionais; administração de presídio; serviços penitenciários; 
Administração Comercial e funções de escritório; administração de terminal rodoviário e afins; atendimento 
técnico; controle de acesso; inspeção de bagagens; inspeção de passageiros, tripulantes e empregados de 
aeroportos; administração portuária; serviços de infraestrutura aeroportuária;  leitura de medidores de energia 
elétrica e hidrômetro; Construção Civil, reforma e Manutenção Predial;  serviços de assessoria empresarial, 
jurídica e contábil; serviços de instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar condicionado, 
refrigeração, ventilação, aquecimento e tratamento de ar em ambientes controlados;  representação, instalação 
de monitoramento de alarme e equipamentos; movimentação de cargas, coleta, tratamento e destinação final de 
lixo, resíduos e lixo tóxico; administração e controle de estacionamento; manipulação de documentos; 
segurança eletrônica; monitoração de imagens; monitoração de alarmes; monitoramento de logradouros; 
rastreamento de veículos; serviços de controle de trânsito; locação de mão de obra em geral e nas atividades 
de telefonia e central de atendimento (Call Center), portaria, vigia, eletricista, encanador, mecânico e bombeiro 
hidráulico, automotivo, de calefação, marceneiro, digitação, recepção, ascensorista, garagista, zeladoria, 
contínuo, apoio administrativo, atendente comercial, serviços de leiturista, entregador de faturas, cobrador, 
apoio operacional, apoio técnico, serviços técnicos de eletrônica, telecomunicações, operação de áudio e vídeo, 
serviços de audiovisual, jornalista, repórter, cinegrafista; supervisão de serviços operacionais, engenheiro 
eletricista, civil, sanitarista, agrônomo, químico, mecânico, de segurança do trabalho e de telecomunicações; 
técnico em nutrição, em segurança do trabalho, em telecomunicações, em eletrônica, em edificações; serviços 
de auxiliar de serviços gerais, encarregado, servente, pedreiro, servente de pedreiro, serviço de calheiro, 
lavador de veículos, auxiliar de limpeza, cozinheiro, auxiliar de cozinheiro, açougueiro, merendeira, padeiro, 
confeiteiro, almoxarife, auxiliar de almoxarife, auxiliar de serviços administrativos e operacionais, cabineiro, 
ascensorista, secretaria executiva, secretária, técnico em secretariado, recepcionista de comitê de 
administração, recepcionista bilíngue, recepcionista trilíngue, marceneiro, carpinteiro, carregador, instalador 
hidráulico, elétrico, mecânico de calefação, bombeiro, pintor, motorista, motorista intermunicipal, manobrista, 
tratorista, operador de máquina agrícola, motosserra, roçadeira e micro trator, coordenador de produção, 
desenhista, serviços gráficos, serviços de reprografia, designer gráfico e industrial, editor de textos e pós 
produção, programador visual, produtor de TV, editor de imagens, assistente de estúdio, operador de máquina 
off set, técnico em acabamento gráfico, auxiliar de acabamento gráfico, técnico em editoração eletrônica, 
técnico de suporte de rede, administrador de rede, assistente operacional, técnico operacional, auxiliar 
operacional, auxiliar de biotério, auxiliar de consultórios odontológicos, auxiliar de saúde bucal e auxiliar de 
lactário e comércio varejista de produtos de higiene. 

PARÁGRAFO 1º - Na necessidade de anotação de responsabilidade técnica para os serviços requisitados, 
serão contratados profissionais qualificados, de acordo com as normas do respectivo Conselho Regional da 
região do Evento. 

CAPITAL SOCIAL 

Cláusula 10ª - O Capital Social é de R$ 4.576.300,00 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil e 
trezentos reais), divididos em 4.576.300 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil e trezentas) quotas, no 
valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, assim 
distribuído entre os sócios: 

Quotista Quantidade de Quotas Valor em R$ Participação % 

Francisco Lopes de Aguiar 4.347.485 R$ 4.347.485,00 95,00% 

Gilvana Meri Belegante 228.815 R$ 228.815,00 5,00% 

Total 4.576.300 4.576.300,00 100,00% 

Cláusula 11ª - De acordo com o Artigo 1.052 Lei no 10.406/02, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula 12ª - Fica destacada do valor do Capital Social da empresa, para efeitos fiscais, a importância de R$ 
20.000,00 (Vinte mil reais) para cada filial constituída. 
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DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

Cláusula 13ª – A Sociedade poderá ser administrada por administrador não sócio, nomeado de comum acordo 
entre os sócios. 

Cláusula 14ª – De comum acordo entre os sócios, foi investido no cargo de Administrador da Sociedade, o 
sócio Francisco Lopes de Aguiar, o qual atua sob o título de Diretor Geral e tem exclusivamente todos os 
poderes para representar a sociedade em juízo ou fora dele para prática de todos os atos necessários à 
condução dos negócios sociais, bem como constituir procuradores em nome da sociedade. 

Cláusula 15ª – O Administrador declara sob as penas de lei, que não está impedido de exercer a administração 
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob as formas dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, concussão, peculato, crime contra a economia popular, ou, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

Cláusula 16ª – São expressamente vedados, os atos de qualquer dos sócios, procuradores ou empregados 
que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social em favor de 
terceiros, salvo quando expressamente autorizados pelos sócios quotistas detentores da maioria do capital 
social. 

Cláusula 17ª – Os sócios estabelecerão de comum acordo, o valor da retirada de pró-labore. 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

Cláusula 18ª - O exercício social da sociedade encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
preparados: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração de lucros ou 
prejuízos acumulados. 

Cláusula 19ª - Os resultados (lucros ou prejuízos) apurados terão a aplicação que lhes for dada pelo(s) sócio(s) 
quotista(s) detentor(es) da maioria do capital social, inclusive, no caso de distribuição de lucros, ser efetuado de 
forma diferente da participação no capital social, mediante deliberação através de Ata de Reunião de Quotistas. 

Cláusula 20ª - O(s) sócio(s), representando a maioria do capital social, poderá(ão) determinar o preparo de 
balanços intermediários a qualquer momento, e distribuí-los como dispõe a legislação vigente e a cláusula 
décima quarta. 

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E DISSOLUÇÃO 

Cláusula 21ª - As quotas são indivisíveis e um sócio quotista não poderá: transferir, ceder, gravar, alienar, ou 
por outra forma dispor de suas quotas sem o consentimento escrito do(s) demais sócio(s) quotistas. 

Cláusula 22ª - No caso de transferência de quotas a qualquer título, o sócio cedente terá que dar preferência 
aos demais sócios, comunicando-os de seu interesse, por escrito, com prazo mínimo de 30 dias, bem como 
indicando as condições do negócio, os quais devolverão em igual prazo, não havendo manifestação favorável o 
negócio poderá ser concretizado com terceiros. 

Cláusula 23ª - A Sociedade não será dissolvida pela retirada, falência, dissolução, exclusão, insolvência ou 
morte de um dos sócios, cabendo ao(s) sócio(s) quotista(s) detentor(es) da maioria do capital social adquirir as 
quotas do sócio retirante, falido, dissolvido, expulso, insolvente ou falecido na proporção das quotas de sua 
propriedade, pelo valor contábil de tais quotas conforme apurado no mais recente balanço geral da sociedade, 
ou indicar terceiro(s) para adquirir todas as quotas do sócio retirante, falido, dissolvido, expulso, insolvente ou 
falecido. 

Cláusula 24ª - Os herdeiros do sócio falecido poderão manifestar interesse, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias do falecimento, em ingressarem como quotistas na sociedade, com valor equivalente a quota de capital 
herdada, porém os demais quotistas poderão não concordar com o ingresso de todos os herdeiros ou parte 
deles na sociedade. 

DAS REUNIÕES, ASSEMBLÉIAS DOS SÓCIOS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 
ADMINISTRADORES 

Cláusula 25ª - Fica pactuado entre os sócios, e todos concordam na dispensa da convocação de reuniões ou 
assembleias, para todo e qualquer assunto, quando todos decidirem por escrito sobre a matéria, que seria 
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objeto delas, exceto se estiver relacionada à: prestação de contas do administrador; deliberações sobre o 
balanço patrimonial e o resultado econômico ou designação de novos administradores que devem ser pauta de 
reunião ou assembleia obrigatória, pelo menos uma vez por ano, conforme dispõem os artigos 1.072 e 1.078 do 
Código Civil.  

DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

Cláusula 26ª - As deliberações dos sócios serão tomadas de acordo com o seguinte quórum: 
I) 100% do Capital Social 
a) Para a designação de administradores não sócios, enquanto não totalmente integralizado o Capital Social; e  
b) Para a transformação societária. 
II)  75% do Capital Social  
a) Incorporação, fusão, cisão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; e  
III)  50% do Capital Social 
a) Modificação do Contrato Social;  
b) Para designação de administrador não sócio quando o Capital estiver totalmente integralizado; e por ocasião 
de destituição de administrador não sócio; 
c) Para destituição de administrador sócio; 
d) Para fixação de remuneração de administradores quando não previsto no Contrato social; e  
e) Para solicitar pedido de recuperação judicial. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 27ª - Fica eleito o foro da Comarca São José - SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

Cláusula 28ª - A sociedade não terá Conselho Fiscal.  

Cláusula 29ª - Os casos não previstos neste Contrato serão regidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, e subsidiariamente pela lei das sociedades por ações. 

E, por assim estarem acordados, assinam o presente Contrato Social em via única, na presença das 
testemunhas abaixo.  

São José (SC), 19 de Outubro de 2021. 

  
 
 

 
   

Francisco Lopes de Aguiar 
CPF/MF nº. 940.930.758-91 

RG nº. 1/R 2.587.057 SSP/SC 

 Gilvana Méri Belegante 
CPF/MF nº. 625.248.369-91 
RG nº. 2.142.231 SSP/SC 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
10.565.981/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
09/01/2009

NOME EMPRESARIAL 
LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
********

PORTE 
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
82.19-9-01 - Fotocópias
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R ANTONIO MARIANO DE SOUZA 

NÚMERO 
752 

COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
88.111-510 

BAIRRO/DISTRITO 
IPIRANGA 

MUNICÍPIO 
SAO JOSE 

UF 
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DPTOCONTABILIDADE@LIDERANCA.COM.BR 

TELEFONE 
(48) 3733-3100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/01/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/12/2021 às 10:37:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/3

Page 1 of 3

02/12/2021http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
10.565.981/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
09/01/2009

NOME EMPRESARIAL 
LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
52.12-5-00 - Carga e descarga
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas 
anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R ANTONIO MARIANO DE SOUZA 

NÚMERO 
752 

COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
88.111-510 

BAIRRO/DISTRITO 
IPIRANGA 

MUNICÍPIO 
SAO JOSE 

UF 
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DPTOCONTABILIDADE@LIDERANCA.COM.BR 

TELEFONE 
(48) 3733-3100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/01/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/12/2021 às 10:37:57 (data e hora de Brasília). Página: 2/3

Page 2 of 3

02/12/2021http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
10.565.981/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
09/01/2009

NOME EMPRESARIAL 
LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R ANTONIO MARIANO DE SOUZA 

NÚMERO 
752 

COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
88.111-510 

BAIRRO/DISTRITO 
IPIRANGA 

MUNICÍPIO 
SAO JOSE 

UF 
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DPTOCONTABILIDADE@LIDERANCA.COM.BR 

TELEFONE 
(48) 3733-3100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/01/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 02/12/2021 às 10:37:57 (data e hora de Brasília). Página: 3/3

Page 3 of 3

02/12/2021http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
CNPJ: 10.565.981/0001-78 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam pendências relativas aos débitos administrados pela  Secretaria  da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no

5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:15:22 do dia 02/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2022.
Código de controle da certidão: 411D.2944.C0DE.C3D9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 10.565.981/0001-78 
Razão 

Social:
LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Endereço: R OTTO JULIO MALINA 676 SL 02 / IPIRANGA / SAO JOSE / SC / 
88111-500 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, 
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/01/2022 a 03/02/2022 

Certificação Número: 2022010502052679621784 

Informação obtida em 05/01/2022 17:17:48 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

Page 1 of 1Consulta Regularidade do Empregador

05/01/2022https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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Página: 1/1
Data:  07/04/2021  16h43min

SECRETARIA DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ESTADO DE SANTA CATARINA

14999000080568613-8
ACEITE

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

Autenticação Mecânica

CARTEIRA

CEDENTE

DATA DO DOCUMENTO DATA DO PROCESSAMENTOESPÉCIE DE DOCUMENTO

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

LOCAL DE PAGAMENTO

MOEDA

NOSSO NÚMERONº DO DOCUMENTO

USO DO BANCO

SACADO

(=) Valor do Documento

VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto

10492.11004  75999.100045  08056.861324  6  86670000032941

B
E

T
H

A
 S

IS
T

E
M

A
S

 L
T

D
A

30/06/2021

ECONÔMICO

07/04/2021

9004559

Unica

PREFERENCIALMENTE NAS CASA LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  82.892.274/0001-05 | Rua Acioni Souza Filho, 403
| Praia Comprida | São José - SC 3078/211007-5

DM N

RG

80568613 07/04/2021

R$

VENCIMENTO ORIGINAL: 30/06/2021

329,41

ACEITE

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

QUANTIDADE

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

CARTEIRA

CEDENTE

DATA DO DOCUMENTO DATA DO PROCESSAMENTOESPÉCIE DE DOCUMENTO

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

LOCAL DE PAGAMENTO

MOEDA

NOSSO NÚMERONº DO DOCUMENTO

PARCELA

SACADO

VALOR MOEDA (=) Valor do Documento

VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto

10492.11004  75999.100045  08056.861324  6  86670000032941

B
E

T
H

A
 S

IS
T

E
M

A
S

 L
T

D
A

30/06/2021

ECONÔMICO

07/04/2021

9004559

Unica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  82.892.274/0001-05 | Rua Acioni Souza Filho, 403
| Praia Comprida | São José - SC 3078/211007-5

DM N

RG

80568613 07/04/2021

R$

VENCIMENTO ORIGINAL: 30/06/2021

329,41

PREFERENCIALMENTE NAS CASA LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.

316214 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 10.565.981/0001-78 - Rua ANTONIO MARIANO DE SOUZA - 752 - Bairro: Ipiranga - CEP:
88.111-510 - Cidade: São José - SC

316214 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 10.565.981/0001-78 - Rua ANTONIO MARIANO DE SOUZA - 752 - Bairro:
Ipiranga - CEP: 88.111-510 - Cidade: São José - SC

Após o vencimento cobrar Multa de 2% até 30 dias

0,5% de Juros ao mês.

0,5% de Juros ao mês.

SE VENCIDA NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DO
VENCIMENTO.

Após o vencimento cobrar Multa de 2% até 30 dias

0,5% de Juros ao mês.

0,5% de Juros ao mês.

SE VENCIDA NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DO VENCIMENTO.

VALOR R$

T.F.P.U 406,68
D.A.M - Proc. Dados 4,07

VALOR R$

T.F.P.U 406,68
D.A.M - Proc. Dados 4,07

RECEITA

RECEITA

14999000080568613-8

(=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado

| 104-0 |

| 104-0 |

QUANTIDADE VALOR MOEDA

USO DO BANCO

PARCELA

SACADOR/AVALISTA:

SACADOR/AVALISTA:

ACRÉSCIMOS/JURO/MULTA

ACRÉSCIMOS/JURO/MULTA

RECIBO DO SACADO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) .Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.
Ouvidoria: 0800 725 7474. caixa.gov.br.



Agência débito:

BS0019009COB12042021BLQ

Conta débito:

CPF/CNPJ:

3125-9

Documento empresa: 500537TXSJ2021  DM

Data Vencimento: 12/04/2021

Data Pagamento: 12/04/2021

Valor pagamento:

Documento banco:

Desconto:

0,00

Linha digitável:

Nome cedente:

Valor título:

Acréscimo: 0,00

Autenticação:

329,41

329,41

10565981/0001-78 LINCE SEGURANCA ELETRONICA LTD

105448-1

10492.11004 75999.100045 08056.861324 6 86670000032941

Visualização de arquivos

Auto-Atendimento

Comprovante - Arquivo

MUNICIPIO DE SAO JOSE
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Nome (razão social): LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CNPJ/CPF: 10.565.981/0001-78

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140173789100
Data de emissão: 02/12/2021 16:28:44
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

31/01/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 02/12/2021 16:28:45



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie 
junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS 
CNPJ/CPF 
10565981000178 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E 
DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Início Atividade com ICMS 
05/12/2011

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
256589666

NOME EMPRESARIAL 
LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
8020002 - Outras atividades de serviços de segurança
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
3811400 - Coleta de resíduos nãoperigosos
8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300 - Atividades paisagísticas
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
7820500 - Locação de mãodeobra temporária
8219901 - Fotocópias
7112000 - Serviços de engenharia
5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
5231101 - Administração da infraestrutura portuária
8220200 - Atividades de teleatendimento
8650002 - Atividades de profissionais da nutrição
7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6399200 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
9609299 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
7420004 - Filmagem de festas e eventos
5320201 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
8291100 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
8299701 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
5212500 - Carga e descarga
7111100 - Serviços de arquitetura
4399103 - Obras de alvenaria
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
5911199 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas 
anteriormente
4120400 - Construção de edifícios
5250804 - Organização logística do transporte de carga
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
8550302 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
9002702 - Restauração de obrasdearte
5223100 - Estacionamento de veículos
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
7490103 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3900500 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
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CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTES DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
- Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/04/2017
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 17/04/2017
- Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe a partir de 17/04/2017 - Modal Rodoviário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO 
RUA ANTONIO MARIANO DE SOUZA

NÚMERO 
752 

COMPLEMENTO 
******

CEP 
88111-510

BAIRRO/DISTRITO 
IPIRANGA

MUNICÍPIO 
SÃO JOSÉ

UF 
SC

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVO desde 17/04/2017

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003. 
Emitido em 02/12/2021 15:59:31 (data e hora de Brasília). 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto 
ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas 
profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações 
que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não 
atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SC 

Certidão n.º: SC/2021/00010980 
Nome: THIAGO GARCIA FERREIRA  CPF: 995.349.160-72 
CRC/UF n.º RS-071426/O  Categoria: CONTADOR
Validade: 17.02.2022 
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO 

Confirme a existência deste documento na página www.crcsc.org.br, mediante número de controle a 
seguir: 

CPF : 995.349.160-72   Controle : 2422.4305.5874.7129 
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Processamento de Dados Amazonas S.A

PREGÃO ELETRÔNICO - PE 11/2021

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A empresa Lince Segurança Eletrônica Ltda., CNPJ Nº 10.565.981/0001-78, situada na Rua Antônio
Mariano de Souza, 752 – Ipiranga – São José/SC, por seu representante legal o Sr. Willian Lopes de
Aguiar, portador da Carteira de identidade n° 3.975.588 SSP/SC e do CPF n° 028.383.199-57,
conforme relação anexa e em atendimento do que determina o edital do pregão acima identificado,
vem detalhar o rol de obrigações assumidas com empresas públicas ou privadas/órgãos da
Administração Pública até a presente data e declara estar ciente de que essas informações estão
sujeitas a verificação por parte do órgão ou entidade responsável pela licitação, para a finalidade
para a qual se apresenta.

São José/SC, 31  de  dezembro  de  2021.

Lince Segurança Eletrônica Ltda.
CNPJ n°: 10.565.981/0001-78

Willian Lopes de Aguiar

CPF nº: 028.383.199-57
Rg nº: 3.975.588 SSP/SC

Representante Legal



CONTRATANTE ENDEREÇO BAIRRO CIDADE
NÚMERO DO 
CONTRATO

LOCAL DO 
SERVIÇOS

DATA DE INICIO
DATA DO 
TÉRMINO

 VALOR TOTAL DO 
CONTRATO 

Anvisa/Rj Rua Mexico Castelo Rio De Janeiro Cto: CT 01/2016 RJ 20/03/2016 20/03/2022
58.938,38

Banrisul - Motorista Rua Caldas Junior Centro Porto Alegre Cto: 10036/2020 RS 22/07/2020 21/03/2022
15.349,34

Dnit/Rs - Copa E Administrativo - Pe 214/2019 Av. Duque De Caxias 475 Fragata Pelotas
10.1.0.00.0664.201
9 RS 01/10/2019 22/03/2022

65.089,14

Dnit/Rs - Motorista - Cto 10.1.0.00.0582.2019 Av. Duque De Caxias 475 Fragata Pelotas
10.1.0.00.0582.201
9 RS 02/09/2019 23/03/2022

21.303,46

Dpf/Ms - Cto 04/2018 Rua Fernando Luiz Fernandes Vila Sobrinho Campo Grande 04/2018-SR/PF/MS MS 03/04/2018 24/03/2022
148.214,30

Drf Oeste Sc - Limpeza Rua Getúlio Vargas, 345 Distrito Industrial Joaçaba Cto: PE 05/2017 SC 02/04/2018 25/03/2022
158.846,92

Fmasvv - Fundo Munic. De Assist. Social De Vila Ve Rua Henrique Laranja Centro Vila Velha Cto: 067/2019 ES 06/06/2019 26/03/2022
22.055,84

Furg - Rs Av Itália Carreiros Rio Grande Cto: CT 064/2016 RS 02/12/2016 27/03/2022
145.452,98

Furg - Rs (Reembolso) Av Itália Carreiros Rio Grande Cto: CT 064/2016 RS 02/12/2016 28/03/2022
14.722,67

If Jaguari - Manutenção Rodovia Br 287 Km 360 Distrito Chapadao Jaguari Cto: 03/2020 RS 01/09/2020 29/03/2022
21.764,38

If/Es - Campus Montanha Rodovia Es Palhinha Montanha Cto: 04/2017 ES 02/05/2017 30/03/2022
11.234,94

If/Es - Campus Montanha Rodovia Es Palhinha Montanha Cto: 02/2018 ES 02/05/2018 31/03/2022
22.947,84

Ifes - Campus Alegre Rod Br 482 Distrito De Rive Alegre Cto: 22/2019 ES 16/09/2019 01/04/2022
35.011,54

Ifmt Rondonopolis - Limpeza Rua Ananias Martins De Souza Vila Mineira Rondonopolis Cto: 07/2017 MT 27/04/2017 02/04/2022
74.512,83

Ifnmg - Cead - Montes Claros - Cto 03/2021 - Administrativo Rua Gabriel Passos Centro Montes Claros Cto: 03/2021 MG 11/01/2021 03/04/2022
29.492,03

Iftm/Mg - Reitoria - Cto 02/2021 - Motoristas Avenida Randolfo Borges Júnior Univerdecidade Uberaba Cto: 02/2021 MG 01/04/2021 04/04/2022
53.263,56

Inpe Rs Av. Dos Astronautas  
Sao Jose Dos 
Campos Cto: 03/2019 RS 23/10/2019 05/04/2022

21.374,74

Jf De São Paulo Rua Peixoto Gomide 768 Jardim Paulista São Paulo Cto: 04.649.10.16 SP 03/11/2016 06/04/2022
1.031.665,22

Jf De São Paulo - Materiais Rua Peixoto Gomide 768 Jardim Paulista São Paulo Cto: 04.649.10.16 SP 03/11/2016 07/04/2022
104.287,87

Pge/Rj - Pe 09/2017 - Recepção Rua Do Carmo Centro Rio De Janeiro Cto: 07/2018 RJ 03/07/2018 08/04/2022
144.645,18

Prefeitura Municipal De Vila Velha/Es Rua Santa Leopoldina Itaparica Vila Velha Cto: 107/2018 ES 18/07/2018 09/04/2022
13.042,94

Procuradoria Da República - Rs (Portaria E Videom) Praça Rui Barbosa Centro Histórico Porto Alegre CTO: 56/2019 RS 21/11/2019 10/04/2022
156.870,73

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Secretaria Estadual De Saúde Praça Dos Girassóis Plano Diretor Sul Palmas Cto: 30 2018 TO 21/05/2018 11/04/2022
700.240,47

Srpf/Mg - Cto 03/2021 - Diversos Rua Nascimento Gurgel Gutierrez Belo Horizonte Cto: 03/2021 MG 01/06/2021 12/04/2022
113.122,80

Srpf/Rs - Cto 04/2020 - Secretariado Avenida Ipiranga Azenha Porto Alegre Cto: 04/2020 RS 01/02/2020 13/04/2022
71.589,77

Srt - Superintendencia Regional Do Trabalho Rs Av Loureiro Da Silva Cidade Baixa Porto Alegre Cto 01/2019 RS 23/09/2019 14/04/2022
165.842,53

Superintendência Estadual Do Ministério Da Saúde N Avenida Sepúlveda Centro Historico Porto Alegre Cto: 03/2020 RS 15/04/2020 15/04/2022
107.421,16

Tj - Rs - Operador Computador Tribunal De Justiça Praia De Belas Porto Alegre Cto: 273/2019 RS 12/12/2019 16/04/2022
112.049,97

Tre - Cto 043/2021 - Téc Em Telecomunicações Rua Esteves Junior, 68 Centro Florianopolis Cto: 043/2021 SC 09/07/2021 17/04/2022
25.403,43

Tre - Cto 78/2021 - Emergencial - Téc Eletrotecnica E 
Construção Civil Rua Esteves Junior, 68 Centro Florianopolis Cto: 78/2021 SC 22/11/2021 18/04/2022

202.237,02

Tre - Cto 78/2021 - Emergencial - Téc Eletrotecnica E 
Construção Civil - Reembolso Rua Esteves Junior, 68 Centro Florianopolis Cto: 78/2021 SC 22/11/2021 19/04/2022

55.073,95

Tre Es Av João Baptista Parra Praia Do Suá Vitoria Cto: PE 34/2019 ES 16/10/2019 20/04/2022
140.474,21

Tre Es Av João Baptista Parra Praia Do Suá Vitoria Cto: 03/2020 ES 13/04/2020 21/04/2022
43.748,24

Uf/Rj - Cto 04/2018 - Motoristas Avenida Pedro Calmon Cidade Universitária Rio De Janeiro Cto: 04/2018 RJ 25/02/2018 22/04/2022
234.645,37

Uf/Rj - Cto 04/2018 - Motoristas - Reembolso De Diárias Avenida Pedro Calmon Cidade Universitária Rio De Janeiro Cto: 04/2018 RJ 25/02/2018 23/04/2022
23.681,80

Uf/Rj - Cto 11/2020 Avenida Pedro Calmon Cidade Universitária Rio De Janeiro Cto: 11/2020 RJ 01/05/2020 24/04/2022
60.833,55

Uf/Rj - Cto 66/2017 Avenida Pedro Calmon Cidade Universitária Rio De Janeiro Cto: 66/2017 RJ 14/12/2017 25/04/2022
615.648,43

Uf/Rj - Cto 67/2017 Avenida Pedro Calmon Cidade Universitária Rio De Janeiro Cto: 67/2017 RJ 01/12/2017 26/04/2022
411.200,34

Uf/Rj - Cto 83/2017 Avenida Pedro Calmon Cidade Universitária Rio De Janeiro Cto: 83/2017 RJ 27/12/2017 27/04/2022
1.777.628,31

Ufpr Rua Xv De Novembro Centro Curitiba Cto: 023/2019 PR 07/03/2019 28/04/2022
104.675,13

Unirio/Rj - Pe 07/2019 - Limpeza Avenida Pasteur Urca Rio De Janeiro Cto: 12/2019 RJ 23/07/2019 29/04/2022
1.660.147,93

8.995.751,24

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1
Valor total dos contratos

R$ 98.477.681,04 10,95
R$ 8.995.751,24

VALOR TOTAL

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos)  do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.



(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 =
Valor da receita bruta 

R$ 29.248.703,65 76,48%
R$ 38.244.454,89

RG: 3.975.588 SSP/SC
CPF: 028.383.199‐57

São José/SC,04 de janeiro de 2022

________________________________________________________
Lince Segurança Eletrônica Ltda.

CNPJ: 10.565.981/0001‐78
Wllian Lopes de Aguiar

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10% 

A empresa teve um crescimento significativo em seu faturamento, passou de R$ 31.758.889,36  em 2019 para R$ 38.244.454,89 em 2020, representando R$ 6.485.565,53 (seis milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). 

Os motivos desse aumento, foram os ingressos de novos contratos e repactuação de contratos antigos, gerando assim uma variação de 1,20% de um ano para o outro no faturamento.

Seu Patrimônio Líquido melhorou, sendo o lucro líquido do exercício o fator que contribuiu para esse crescimento.

Em todos os anos a empresa vem obtendo resultados positivos, tendo lucros em todos os exercícios sociais.

Para o ano de 2021, a empresa, em seu orçamento, pretende constantemente melhorar ainda mais sua eficiência operacional, obtendo com isso melhores resultados nas margens de seus contratos.
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Rua Estados Unidos, 865/889 – Jd. América – CEP: 01427-001 – São Paulo
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CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº: 000642/2021

 

Certificamos que os atestados em 03 folha(s), fornecidos pelo(a) INSTITUTO NACIONAL DE

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, à empresa LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA,  CRA/SP nº019962,

em 24 de julho de 2012 e 04 de novembro de 2014, encontram-se registrados neste Conselho por meio

do RACT nº 1834/2012, de 17 de setembro de 2012, cujas atividades profissionais correspondentes estão

elencadas nas alíneas “a” e  “b” do artigo 2º da Lei nº 4.769/65. Resguardamo-nos de qualquer ato ou

fato que venha a ser apurado que comprove a falsidade dos referidos atestados. Esta certidão tem sua

autenticidade comprovada pelo código de autenticidade e QR code. E para que produza os efeitos

legais, vai a presente certidão assinada eletronicamente por mim, Adm. MARCELO SILVA LUZ, CRA-SP

nº 122462, Fiscal desta Autarquia. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Responsáveis Técnicos:

• 121317 - SERGIO LOPES DE AGUIAR  -----  Desde: 12/09/2013 

• 098386 - NELIANA FERNANDA AMORIM MEIRELES ----- Desde: 23/03/2012

 

Emissão: SÃO PAULO, 15 de setembro de 2021.

Validade até: 15/03/2022

 

Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na página

www.crasp.gov.br/crasp/validacao, mediante número de controle a seguir:

 

 

 

CONTROLE:

ef472255-f2c9-41b9-aedb-d756a95083b4

Documento assinado eletronicamente por  ADM. MARCELO SILVA LUZ, em 15/09/2021, às 15:09:45, conforme horário oficial de Brasília.
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UFRRJ 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E GESTÃO DE ESPAÇO FÍSICO 
ESANW a UFRRJ 

ANY,* J( à0 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO n2  001/2016 

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2016, 
que entre si celebram a Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro e a empresa LINCE 
Segurança Eletrônica Ltda-Me, instrumento este 
regido nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e 
posteriores alterações. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO-UFRRJ, Autarquia Federal, vinculada ao 
Ministério da Educação, com sede na Rodovia BR 465, km 07 - Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, 
doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 29.427.465/0001-05, neste ato 
representada pelo seu Magnífico Reitor, Professor Ricardo Luiz Louro Berbara, nomeação D.O.U. de 
21/02/2017, p. 01, seção 02, CPF n° 483.564.257-00, RG n° 02412708-6, expedida pelo IFP/RJ, e a 
empresa LINCE Segurança Eletrônica Ltda-Me, inscrita no CNPJ/MF n2  10.565.981/0001-78, sediada 
na Rua Antonio Mariano de Souza, n2  752, Bairro Ipiranga, na cidade de São José, Estado de Santa 
Catarina, denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) Sr(a). Willian Lopes de Aguiar, 
CNH 860731658 emitida pelo DETRAN-SC inscrito no CPF n° 028.383.199-57 conforme poderes 
expressos constantes do Processo n.° 23083.00118/2016-36, resolvem celebrar o Sétimo Termo 
Aditivo, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas, instrumento este regido nos termos 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

	

1.1 	O Contrato n° 001/2016, tem por objeto a contratação pelo regime de execução indireta, em 
regime de empreitada por preço global, de serviços continuados de limpeza, conservação e 
higienização nas dependências da UFRRJ, no Campus Sede em Seropédica/RJ, e no 
Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (DDAS), que compreenderá, além 
da mão de obra, o fornecimento de todos os materiais e insumos (uniformes) e o emprego de 
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas na Dispensa de Licitação n° 01/2016 nos termos do art. 24 inciso XI e 
no Edital do Pregão Eletrônico N°60/2014 e seus anexos, que passam a fazer parte integrante 
deste, independentemente de transcrição 

	

1.2 	O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo previsto na CLÁUSULA 
QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, do Contrato nos termos previstos no §4° 
do art. 57 da Lei n° 8.666/93, conforme solicitação. 

1.2.1 	Pelo Presente Termo Aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por mais 
12 (doze) meses a contar de 14 de agosto de 2019, com o término em 13 de agosto de 
2020, em caráter excepcional de acordo com §4° do art. 57 da Lei n2  8.666/93 ou até 
que se conclua o novo procedimento licitatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

	

2.1 	As despesas do presente Instrumento ocorrerão através de recursos próprios da Contratante, 
através das seguintes informações: 

Gestão / Unidade:153166/15240, Fonte: 8100000000, Programa de Trabalho: 108405, 
Elemento de Despesa: V0000N0100N 

    

111,R11.  1-2 

   



DGCC CCGEF 
Página: 	 
Rubrica: 	 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

	

3.1 	O presente Termo Aditivo decorre da autorização da Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros, e 
encontra amparo legal no art. 57 §4° da Lei n° 8.666/93, art. 24 inciso XI e o Decreto 2.271/97 
e a Instrução Normativa SLTI n2  05/2017. 

CLÁUSULA QUARTA - DA ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA 

	

4.1 	Fica a Contratada obrigada a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de 
assinatura deste Instrumento, a atualização/complementação da Caução Garantia, para 
cobertura do Contrato, em conformidade com o art. 19, Inciso XIX da IN 02/2008, com as 
alterações incluídas pela IN 06/2013 e a IN 04/2015 SLTI/MPOG e suas alterações, nos moldes 
do art. 56 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA REPACTUAÇÃO 

	

5.1 	Em razão de ressalva da CONTRATADA, quanto ao seu direito de repactuação, fica afastada a 
possível ocorrência de preclusão lógica do ano de 2019 e 2020, decorrente deste Termo 
Aditivo. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO 

6.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial de n° 001/2016, 
firmado entre as partes, que não tenham sido modificadas pelo presente Termo Aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

7.1 A publicação resumida deste termo aditivo na imprensa oficial, que é condição indispensável para 
sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

E assim estarem assim justas e acordadas, as partes firma o presente Termo em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se por si e seus sucessores, para que surta 
todos os efeitos em Direito previsto, na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas que a 
tudo assistiram e do que dão fé. 

Seropédica-R , 	 de de 2019. 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ' 29.427.465/0001-05 

LINCE SEGURANÇA ELETRÕNICA LTDA-ME 
CNPJ: 10.565.981/0001-78 

Testemunhas: 

Nome Legível: 

Ass.: 

Í'L 

CPF: ( 

Nome Legível: 	,_. ,.. 	i 	I  , 	i. ,( t( (  

Ass.: 	 ,_ ,, , , (, c C , 	 CPF: 	L: C---'7 .---)x)/ 	:-)  

['PRI 	 2-2 
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Rua Estados Unidos, 865/889 – Jd. América – CEP: 01427-001 – São Paulo
Fone: (11) 3087-3200 Fax: (11) 3087-3256 – http://www.crasp.gov.br

 
 
 
 
 
 

 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº: 000641/2021

 

Certificamos que os atestados em 05 folha(s), fornecidos pelo(a) SERVIÇO FEDERAL DE

PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), à empresa LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CRA/SP

nº019962, em 01 de fevereiro de 2012, 15 de outubro de 2013, 26 de março de 2014, 02 de outubro de

2014 e 26 de janeiro de 2016, encontram-se registrados neste Conselho por meio do RACT nº 2251/2013,

de 10 de dezembro de 2013, cujas atividades profissionais correspondentes estão elencadas nas alíneas

“a” e  “b” do artigo 2º da Lei nº 4.769/65. Resguardamo-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser

apurado que comprove a falsidade dos referidos atestados. Esta certidão tem sua autenticidade

comprovada pelo código de autenticidade e QR code. E para que produza os efeitos legais, vai a

presente certidão assinada eletronicamente por mim, Adm. MARCELO SILVA LUZ, CRA-SP nº 122462,

Fiscal desta Autarquia. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 

Responsáveis Técnicos:

• 121317 - SERGIO LOPES DE AGUIAR ------ Desde: 12/09/2013

• 098386 - NELIANA FERNANDA AMORIM MEIRELES  ------ Desde: 23/03/2012

 

Emissão: SÃO PAULO, 15 de setembro de 2021.

Validade até: 15/03/2022

 

Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na página

www.crasp.gov.br/crasp/validacao, mediante número de controle a seguir:

 

 

CONTROLE:

d6819ac9-aee4-4bf4-8ebe-2f7267a03db3

Documento assinado eletronicamente por  ADM. MARCELO SILVA LUZ, em 15/09/2021, às 15:10:07, conforme horário oficial de Brasília.
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Secretaria da 
Saúde 

CONTRATO N° 30 /2018 
PROCESSO: 2015/ 30550/ 002076 

GOVERNO DO 

TOCANTINS 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM NA FORMA E NAS 
CONDIÇÕES SEGUINTES, DE UM LADO 
COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO 
TOCANTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE, E DE OUTRO 
COMO CONTRATADA, A EMPRESA 
LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA 
LTDA. 

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e 
foro nesta Capital, através da Secretaria Estadual de Saúde, inscrita no CNPJ sob n° 
25.053.117/0001-64, pelo Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde, Marcos Esner 
Musafir, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital , nomeado Secretário da 
Saúde, pelo Ato Governamental de n°. 96- NM. publicado no Diário Oficial do Estado 
n°. 4.548, de27 de janeiro de 2016, doravante denominada CONTRATANTE, e a 
empresa LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA L TOA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede e foro, na Rua Antônio Mariano de Souza, n° 752, Bairro lpiranga no 
município de São Jose/SC, inscrita no CNPJ sob n° 10.565.981/0001 -78, doravante 
denominada CONTRATADA, representada por seu sócio administrador, o Sr. Francisco 
Lopes de Aguiar, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 1 /R 
2587057 SSP/SC, CPF n° 940.930.758-91 , resolvem celebrar o presente CONTRATO, 
elaborado de acordo com a minuta aprovada pela SUPERINTENDÊNCIA DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS e pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, observadas 
as disposições da Lei n° 8.666/93 e subsidiariamente a Lei n° 10.520/02, Decreto 
Federal n° 5.450/05 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto aquisição eventual contratação de pessoa jurídica 
especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, 

SAJ/DCC/GCONT 

Praça dos Gira ssóis s/n, Plano Diretor Sul, Centro , Palmas-TO - CEP: 770 1 5-007 
Tel : + 55 63 321 8-1 700 www.saude.to.gov. br 



-

Secretario da 
Saúde 

GOVERNO DO 

TOCANTINS 

esterilização e conservação predial das unidades da Hemorrede do Tocantins, no prazo 
e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico n° 302/2017, 
com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante. 

PARÁGRAFO ÚNICO-
DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

A aquisição deste Contrato as quantidades e observações constantes do Objeto da 
Licitação do Pregão Eletrônico n° 302/2017, conforme Processo n° 2015/30550/002076 
parte integrante deste Contrato, com motivação e finalidade descritas no Termo de 
Referência do órgão requisitante. 

Item Qtd Und Especificações 
Preço Preço 

Mensal Anual 

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para prestação de 

01 12 Meses serviços continuados de limpeza, R$ 198.999,25 R$ 2.387.991 ,00 
higienização e conservação predial das 
unidades da Hemorrede do Tocantins. 

VALOR TOTAL R$ 2.387.991 ,00 

CLÁUSULA SEGUNDA-
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTODOS SERVIÇOS 

Relativo às condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá: 

a) Entregar os serviços obedecendo rigorosamente às condições deste Termo, do 

Edital e seus anexos. 
b) Entregar os serviços obedecendo rigorosamente às condições do Contrato. 
c) Entregar os serviços obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao 

objeto contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA-
DO PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1.A execução do serviço deverá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a 
CONTRATADA solicitar prorrogação, e este pedido ser aceito pela 

SESAU/H EMORREDE. 

3.2.Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota 

de Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do 
direito de fornecer os serviços adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no 

SAJ/DCC/GCONT 

Praça dos Girassó is s/n , Pl ano Diretor Sul, Centro, Palmas-TO - CEP: 77015- 007 
Tel : + 55 63 3218- 1700 www.s aude. to .gov. br 



Secreta rio do 
Saúde 

GOVERNO DO 

TOCANTINS 

Termo de Referência e no Edital, sendo convocados os licitantes remanescentes em 
ordem de classificação para contratar com a SESAU/HEMORREDE. 

CLÁUSULA QUARTA -
DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A execução dos serviços deverá ser feita nos locais indicados no Item 03 do Termo 
de Referência e no seu Apêndice I. 

CLÁUSULA QUINTA
DA LICITAÇÃO 

A aquisição, consubstanciada no presente contrato, foram objeto de licitação, sob a 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, conforme Edital constante de folhas 508/561 , 
do Processo n° 2015/30550/002076, a que se vincula este contrato, além de submeter
se, também aos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA SEXTA-
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE obriga-se: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

b) Receber os serviços adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e 

condições estabelecidas no Edital e Contrato. 

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital e Contrato. 

d) Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil , após apresentação da Nota Fiscal, o 
aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos serviços adquiridos. 

e) Fiscalizar a execução do objeto, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso. 

f) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus 
anexos, inclusive, no Contrato 

CLÁUSULA SÉTIMA-
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7 .1 .0brigações Gerais 

7.1.1 Fazer a instalação de sua infraestrutura de prestação de serviços no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da Nota de 

Empenho, conforme Item 05 deste Termo. 

SAJ/DCC/GCONT 

Prcc;c d o s G ira ssó is s/n , Plen o Dire t o r S u l, Centro , Pa l mo s -TO - CEP: 7701 5 - 007 
Te l: + 55 6 3 3 2 1 8 - 1 7 00 w ww.s oude .to .gov .b r 



-

Secretario do 
Saúde 

GOVERNO DO 

TOCANTINS 

7.1 .2 Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram nas 
atividades normais das Unidades da Hemorrede do Tocantins. Estes horários 
devem ser definidos em consonância com os períodos e formas de 
atendimentos, bem como, com as especificidades requeridas por cada ambiente, 

observando o seu funcionamento- ver Apêndices I, 11 e 111. 
7.1 .3 Não existe uma frequência preestabelecida para a limpeza dos setores, móveis 

ou equipamentos. Eles devem ser limpos quantas vezes forem necessárias, a 
fim de que sejam mantidas a limpeza, a boa aparência, a conservação dos 
materiais e a facilidade no controle e prevenção de possíveis infecções. Os 
setores/ambientes estando ou não ocupados devem ser higienizados. 

7.1.4 Apresentar um Plano de Atividades {programação, execução e supervisão 
permanente)e um Manual de Procedimentos, contendo o cronograma, normas 
e procedimentos definidos de limpeza, higienização e conservação predial para 
cada uma das Unidades da Hemorrede do Tocantins, o qual deverá ser 
elaborado a partir dos parâmetros e rotinas contidos neste Termo de Referência 
e seus Apêndices. 

7.1.5 Implantar de forma adequada, sob a avaliação do fiscal de contrato, a 
planificação {programação, execução e supervisão permanente) dos 
serviços, garantindo suporte para atender as eventuais necessidades para 
manutenção de limpeza das áreas requeridas. 

7.1.6 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os produtos, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento 
de resíduos, recipientes para coleta de resíduo laboratorial, perfuro cortantes, 
em consonância com o Plano de Gerenciamento de Resíduo de Serviço de 
Saúde - PGRSS da unidade de saúde. 

7.1.7 Fornecer todos os materiais e produtos usuais nos Serviços de Limpeza, 
Higienização, Esterilização e Conservação Predial,tais como: saneantes 
domissanitários, recipientes rígidos, embalagens plásticas, 
equipamentos/ferramentas/utensílios, sacos plásticos, necessários à perfeita 
execução dos serviços e, com observância às recomendações aceitas pela boa 
técnica, normas e legislação vigente e em quantidades necessárias à boa 
execução dos serviços de limpeza das áreas envolvidas, conforme elenco 
mínimo constante desse Termo de Referência e seus Apêndices. 

7 .1.8 Responsabilizar-se pelo transporte apropriado e especial dos materiais quando 
se fizerem necessários. 

7.1.9 Os veículos eventualmente envolvidos na execução dos serviços deverão ser de 

responsabilidade da Contratada. 
7 .1.1 O Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às 

reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível. 
7.1.11 Distribuir nos sanitários: papel higiênico, sabonete (germicida) líquido e papel 

toalha de forma a garantir a manutenção do seu abastecimento. 

~ 
~ 
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7.1.12 Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus 
empregados, sem repasse de qualquer ônus à Contratante, para que não haja 
interrupção dos serviços prestados. 

7 .1 .13 Substituir toda e qualquer ausência de seus funcionários por outro profissional 

que atenda aos requisitos exigidos, no prazo máximo de uma 02 (duas) hora 
após o início da respectiva jornada, de forma a evitar o decréscimo no 
quantitativo profissional disponibilizado para a prestação do serviço. No caso de 
ausência do profissional, sem reposição, será descontado do faturamento 
mensal o valor correspondente ao número de horas não atendidas, sem prejuízo 
das demais sanções legais e contratuais. 

7.1.14 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados 

por seus empregados durante a execução dos serviços, com observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinentes ao 
objeto do serviço em comento. 

7 .1.15 Responder ao Contratante pelos danos materiais ou físicos ou avarias, 
causados por seus funcionários e encarregados, diretamente as unidades da 
Hemorrede ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, devendo ser 
adotadas providências necessárias dentro de 24 (vinte e quatro) horas, após 
comunicado pela Contratante. 

7 .1.16 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
pessoais causados por seus funcionários, dolosa ou culposamente, aos bens da 
união e de terceiros, assumindo todo ônus resultantes de quaisquer ações, 
demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou 
de qualquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se, outrossim, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei. 

7.1.17 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação. 

7.1 .18 Ter observância à legislação pertinente ao objeto conforme as referências 
normativas relacionadas. 

7.1.19 Cumprir e responsabilizar-se integralmente pelo serviço contratado, nos termos 
da legislação vigente. 

7 .1.20 Dar ciência imediata e por escrito à Contratante referente a qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços. 

7.1.21 Providenciar o ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação 

ou omissão, ao Contratante ou a terceiros. 
7 .1.22 Responder por todas e quaisquer obrigações relativas a direitos de marcas e 

patentes, ficando esclarecido que o Contratante não aceitará qualquer 

imputação nesse sentido. 
7.1.23 Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes 

ao objeto ora contratado , nem os que lhe forem transmitidos pelo Contratante, a 

-[!] . 
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menos que expressamente autorizada pela Secretaria de Saúde do Estado o 
Tocantins (SESAU-TO). 

7.1.24 Submeter-se à fiscalização permanente dos executores do contrato designados 
pelaContratante. 

7.1.25 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da sua execução. 

7.1.26 Para a estocagem de insumos de consumo superior a 08 (oito) dias a 
Contratada deverá dispor de espaço próprio fora das dependências das 
Unidades da Hemorrede. Devendo, portanto, manter sob sua responsabilidade 
almoxarifado próprio e fora das instalações da Unidade Hemorrede para 
armazenamento dos seus materiais e insumos necessários ao atendimento do 
objeto deste contrato, sem ônus para a Contratante. 

7.1.27 Fornecer a alimentação dos seus funcionários, prepostos ou prestadores de 
serviço, sem custos para a Contratante. 

7 .1.28 Adotar alternativas de solução às contingências alheias ao Contratado e 
Contratante, tais como: falta d'água, energia elétrica/gás, vapor, quebra de 
equipamentos e outros, assegurando a prestação do serviço de forma 
adequado. 

7.1.29 Possuir 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho devidamente registrado na 
Delegacia Regional do Trabalho (DRT), por meio do contrato de trabalho ou 
carteira profissional, e, por meio do comprovante de registro na DRT, conforme 
Portaria MTE n°. 262, de 29/05/2005. 

7.1.30 A contratada deverá possuir Licença de Funcionamento para exercer a atividade 
de Controle de Vetores e Pragas Urbanas- concedida pela Vigilância Sanitária; 
Ou, se esta atividade especifica for subcontratada, a empresa subcontratada 
deverá apresentar licença para esta atividade. 

7.2.0brigações Relativas à Mão-de-Obra Alocada para a Execução dos Serviços 

7.2.1 Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os 
serviços, encaminhando pessoas com nível de instrução compatível e funções 
profissionais devidamente registradas em suas carteiras de trabalho. 

7.2.2 Alocar os funcionários que irão desenvolver os serviços contratados somente 
após efetivo treinamento pertinente à limpeza, higienização e conservação 

predial, com avaliação do conteúdo programático, por parte do fiscal de contrato, 
contemplando fundamentalmente: noções e fundamentos de higiene laboratorial, 

noções de infecção laboratorial, uso correto de EPI's e EPC's, comportamento 
organizacional e motivação, normas e deveres, rotina de trabalho a ser 
executados, conceitos e princípios de limpeza laboratorial; objetivos da limpeza 
laboratorial/Laboratorial; higiene pessoal no serviço de limpeza; saúde e 
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segurança no trabalho; infecção laboratorial; contaminação e microorganismos; 
conceito de produto químico; tipos de limpeza laboratorial; classificação das 
áreas laboratoriais; desinfecção e descontaminação de superfícies; e, educação 
ambiental. 

7.2.3 Disponibilizar número de profissionais suficientes para uma escala de trabalho 
que atenda as características e especificidade das Unidades da Hemorrede, 
mantendo profissionais nos horários predeterminados pela Contratante, 
observando o funcionamento ininterrupto das Unidades da Hemorrede e 
respeitada a jornada de 44 horas semanal. 

7.2.4 Indicar, para cada Unidade da Hemorrede, um profissional (supervisor) 
comprovadamente capacitado em técnicas de limpeza, manuseio e utilização de 
produtos químicos, materiais e equipamentos, noções de controle de infecção 
laboratorial; e, pensamento estratégico com capacidade de decisão e solução de 
problemas para supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das 
normas de boas práticas e qualidade estabelecida pela legislação vigente, 
selecionar, avaliar, adquirir e prover o uso adequado de EPI 's e EPC's e 
produtos químicos. 

7.2.5 Os supervisores da Contratada terão a obrigação de reportarem-se, quando 
houver necessidade, ao fiscal do contrato. 

7.2.6 Nomear encarregados/líder de equipes responsáveis pelos serviços, com a 
missão de garantir, notavelmente, o bom andamento dos trabalhos, fiscalizando 
e ministrando orientações necessárias aos executantes dos serviços, carga 
horária de 44 horas semanais. 

7.2.7 Manter sediado junto à Contratante durante os turnos de trabalho, elementos 
capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

7.2.8 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás (com foto 
recente e identificação da função) . Entregar ao fiscal do contrato a relação 
nominal constando de: nome, endereço residencial e telefone. 

7.2.9 O uniforme deverá ser composto de calça, blusa, gorro e sapato de segurança 
em couro fechado (deve ser calçado de borracha antiderrapante tipo "sete 
légua"). A apresentação dos uniformes deve ser reavaliada pela Contratada, a 
fim de que proceda a substituição dos que não estão em boas condições. 

7.2 .10 Responsabilizar-se pelo transporte de seus funcionários até o local de trabalho e 
vice-versa, bem como alimentação e outros benefícios previstos na legislação 

trabalhista. 
7.2.11 Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus 

funcionários no exercício de suas funções, provendo-os com equipamentos de 
proteção individual EPI's de acordo com a situação de risco. 

7.2.12 Não repassar os custos de qualquer um dos itens de uniforme e equipamentos a 

seus funcionários. 
7.2.13 Realizar treinamentos e capacitações permanentes(com periodicidade anual) 

aos funcionários que estejam executando os serviços nas Unidades da 
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Hemorrede, por meio de pessoas ou instituições habilitadas para emitir 
certificação e com habilidades para abordar os temas pertinentes à Limpeza, 
Higiene, Asseio e Conservação Predial. 

7.2.141nstruir seus funcionários quanto às necessidades de acatar as orientações da 
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de 
segurança e medicina do trabalho, tal como prevenção de incêndio nas áreas da 
Contratante. 

7.2.15 Exercer controle no que se refere à assiduidade e a pontualidade de seus 
funcionários. 

7.2.1 6 Manter disciplina entre os seus funcionários no local do serviço, retirando no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer 

empregado considerado com conduta inconveniente - assegurando que todo 
funcionário que cometer falta disciplinar, não será mantido nas dependências da 
execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da Contratante. 

7.2.17 Atender de imediato as solicitações da Contratante quanto às substituições de 
funcionários não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação 
dos serviços. 

7.2.18 Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos 
funcionários diretamente envolvidos na execução dos serviços. 

7.2.1 9 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de 
seus encarregados/líder de equipes. 

7.2.20 Responsabilizar-se por danos ou prejuízos que vier a causar à Contratante, 
coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução do 
objeto, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em 
serviço, correndo às suas expensas sem quaisquer ônus para a Contratante. 

7.2.21 Manter os funcionários sujeitos às normas disciplinares da SESAU-TO, porém, 
sem qualquer vínculo empregatício com a Secretaria da Saúde, cabendo à 
Contratada todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e 
trabalhista em vigor, quitando todas as obrigações trabalhistas vigentes, sociais, 
previdenciárias, tributáveis e as demais previstas na legislação específica. Não 
existirá para a Contratante, qualquer solidariedade quanto ao cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os funcionários da 
Contratada, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus 

advindos da relação empregatícia. 
7.2.22 Fornecer, no mês subseqüente, os comprovantes de quitação das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias e do recolhimento dos encargos sociais de 

funcionários utilizados na execução dos serviços. 
7.2.23 Preservar e manter a Contratante à margem de todas as reivindicações, 

queixas e representações de quaisquer naturezas, referente aos serviços. 
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7.2.24 Considerando que a atividade é reconhecidamente geradora à 
integridade física dos trabalhadores, as seguintes recomendações deverão ser 
atendidas pela Contratada no sentido de se eliminar ou minimizar estes riscos: 
7.2.24.1 Exposição aos riscos biológicos: utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual, que impeçam a contaminação do trabalhador pela 
derme, mucosa e vias aéreas; 

7.2.24.2 Exposição aos riscos químicos: utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual, que impeçam a absorção dos agentes químicos pela 
derme, mucosa, vias aéreas e ingestão acidental; 

7.2.24.3 Exposição aos riscos físicos: utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual, que impeçam que os trabalhadores se exponham aos 
agentes físicos, a níveis acima do Limite de Tolerância estabelecido pela 
NR-15; 

7.2.24.4 Exposição aos riscos ergonômicos: cuidar para que os 
trabalhadores não se submetam a atividades acima de sua capacidade 
física, considerando aí as diferenças de gênero e incapacidades individuais; 

7.2.24.5 Riscos de acidentes: dar especial atenção as atividades que 
possam proporcionar acidentes de quaisquer monta, em especial pisos 
escorregadios e queda de alturas, para tanto, seguir o que preconiza a NR-
26 - Sinalização de Segurança e NR-18, no que se refere aos andaimes e 
equipamentos suspensos para limpeza externa de prédios; 

7.2.24.6 Treinamento: todos os trabalhadores deverão ser treinados quanto 
aos riscos a que serão submetidos em suas atividades, bem como a forma 
correta de utilização dos Equipamentos de Proteção Coletivas e Individuais; 

7.2.24.7 Monitoramento da saúde dos trabalhadores: a Contratada deverá 
seguir o proposto na NR-7, Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional, enfatizando a clínica médica, os exames complementares, 
inclusive audiometria para os expostos a ruídos; 

7.2.25 A Contratada deverá elaborar e desenvolver o Programa de Prevenção dos 
Riscos Ambientais- NR- 9, por estabelecimento; 

7.2.26 A Contratada deveráconstituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho - CIPA, centralizada ou local, caso o número de trabalhadores assim o 
indique, ou conforme acordo coletivo dos trabalhadores; 

7.2.27 Oferecer área de vivência de acordo com o proposto na NR-24, oferecendo 
espaços pré-dimensionados para descanso e higiene pessoal; 

7.2.28 Instruir os seus funcionários, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

prédio objeto dos serviços; 
7.2.29 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal , estadual ou 

municipal, as normas estabelecida pela Secretaria de Saúde do Estado do 
Tocantins - SESAU-TO, órgão Contratante e regulador dos serviços, 
especificamente pelas áreas de Atenção e Promoção a Saúde e Vigilância em 
Saúde (Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador). 
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7.3. Obrigações Relativas aos Saneantes Domissanitários a serem Utilizados na 
Execução dos Serviços 

7 .2.1 Fornecer todos os Saneantes Domissanitáriosnecessários e suficientes para a 
execução dos serviços. 

7.2.2 Os saneantes domissanitários relacionados pela Contratada, de acordo com sua 
composição, fabricante e utilização, deverão ter registro e/ou notificação no Ministério 
da Saúde (MS) e serem comprovados mediante apresentação de cópia reprográfica 
autenticada - frente e verso do Certificado de Registro e/ou notificação expedidos pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS). 
7.2.3 Apresentar, sempre que requerido pela Contratante cópia dos Certificados de 
Registros e/ou Notificação no Ministério da Saúde emitidos em nome dos fornecedores 
do produto, com validade na data da aquisição e com as características básicas dos 
produtos aprovados, bem como respectivos laudos de testes de laboratório 
credenciado para este fim. 
7.2.4 Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a composição química dos 
produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir 
com pacientes ou funcionários da Contratada, ou com terceiros. 
7.2.5 A contratada responsabiliza-se em apresentar ao fiscal do contrato, no ato do 
fornecimento dos produtos, Laudos Técnicos que comprovem que os saneantes 
domissanitários foram avaliados e aprovados pelo Controle de Qualidade do fabricante 
dos mesmos. 
7.2.6 Fornecer à contratante somente saneantesdomissanitários que estejam em 
perfeitas condições de acondicionamento e identificações, sem qualquer sinais de 
adulterações e extravio de rótulos. 
7.2.7 Utilizar somente saneantes domissanitários após a devida aprovação e 
autorização do fiscal da contratante. 
7.2.8 Utilizar apenas detergentes, desinfetantes, hipocloritos e outras soluções 
químicas indicados para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, registrados e/ou 
notificados no Ministério da Saúde, nas concentrações necessárias - não sendo 
permitida a diluição manual, mas apenas automatizada, seguindo as orientações do 

fabricante. 
7.2.9 Quando houver a necessidade de diluição e fracionamento em frascos, os 
mesmos devem ser claramente identificados e rotulados, obedecendo às técnicas da 

Gerência Geral de Saneantes (GGSAN), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA/MS), incluindo informações de identificação do: produto; conteúdo líquido, 

lote, data de preparação, validade, finalidade e outras informações pertinentes. 
7.2.10 Os baldes, soluções químicas diluídas, materiais de uso· diário devem ficar 

guardados no DML (Depósito de Material de Limpeza). 
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7.2.11 As soluções qufmicas em suas embalagens originais devem ser guardadas em 
local arejado, protegidos do calor e da luz solar, obedecendo às instruções de 
empilhamento. 
7 .2 .12 Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à 
prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das 
instalações objeto da prestação de serviços. 

7.40brigações Relativas aos Equipamentos e Utensílios a serem Utilizados para a 
Execução dos Serviços 

7.4.1 Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislação, inclusive os equipamentos de uso 
administrativo para a Contratante executar os seus serviços (computadores, fax, 
telefone, máquina copiadora, etc.), instalando-os e em quantidades compatfveis 
à boa execução dos serviços às suas expensas. 

7.4.2 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, 
tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para 
transporte de lixo, escadas e outros, de forma a não serem confundidos com similares 
de propriedade da Contratante. 

7.4.3 Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução 
dos serviços, tanto de sua propriedade quanto da Contratante colocados a sua 
disposição, em perfeitas condições de uso (manutenção preventiva e corretiva), 
devendo os danificados/extraviados serem substituídos dentro do tempo que não 
prejudique o andamento dos serviços. 
7.4.4 Manter o uso adequado das instalações físicas disponibil izados à Contratada. 
7.4.5 Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo 
a evitar danos na rede elétrica. 
7.4.6 Garantir conduta adequada na utilização dos materiais, utensílios, equipamentos 
e ferramentas, objetivando a correta execução dos serviços. 
7.4.7 OBSERVAÇÃO: A Contratante colocará equipamentos/ferramentas/utensílios de 
sua propriedade (de cada Unidade da Hemorrede) à disposição da Contratada, 

conforme relação constante no Apêndice 03 deste Termo de Referência. 

7.5. Obrigações Relativas aos Resíduos de Serviços de Saúde na Execução dos 
Serviços 

7 .5.1 Proceder ao recolhimento e transporte interno dos resíduos, conforme legislação 
vigente e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS) das Unidades da Hemorrede. 

7.5.2 O procedimento de recolhimento dos resíduos das Unidades de Saúde deve 
contemplar as etapas de: segregação, coleta interna, armazenamento, transporte 
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interno, com vistas ao transporte externo e tratamento interno, sempre obedecendo às 
normas da ABNT e legislação regente. 
7.5.3 Embalar nos termos do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS), o resíduo infectante em saco plástico especifico padronizado, branco 
leitoso, espessura padronizada pela ABNT (saco lixo tipo 11 da NBR 9120, 9190, 9191, 
13056 e 7500, observando-se o disposto no item 4.8 da NBR 9191- devem constar em 
saco individualmente, a identificação do fabricante e o símbolo da substância 
infectante, posicionando a um terço da altura de baixo). O fabricante do saco deverá 
deter o registro no órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, 
conforme Lei no 6.360/76, regulamentada pelo Decreto n° 79.094 de 05/01/1977 e, 
ainda, possuir comprovante de registro ou certificado de isenção do produto. 

7.5.4 Trocar o saco plástico por outro da mesma cor, nunca despejando o conteúdo da 
lixeira em outro recipiente, utilizando-o até o limite de 70% da sua capacidade. 
7.5.5 Utilizar, obrigatoriamente, paramentação, incluindo bota, luva de borracha, 
avental impermeável, máscara com filtro, quando do manuseio do resíduo embalado e 
retirada após esse procedimento. 
7.5.6 Utilizar, durante a coleta e transporte de resíduo interno, carrinho próprio para 
resíduo, fechado com tampa, lavável, identificado, com cantos arredondados e sem 
emenda na estrutura. 
7.5.7 Armazenar resíduo, devidamente embalado, no depósito de resíduos indicado 
pela Contratante. 
7.5.8 Proceder à lavagem e desinfecção dos carros de transporte, container ou 
similares e da área reservada aos expurgos. 
7.5.9 Os objetos perfurocortante com resíduos com risco biológico devem ser 
acondicionados em recipientes rígidos, conforme a norma NBR 13853/97 da ABNT, 
preenchidos somente até dois terço de seu volume ou capacidade. Os perfurocortantes 
uma vez colocados em seus recipientes, não devem ser removidos por razão alguma. 
São exemplos de resíduos perfurocortantes -lâminas de bisturis, ampolas, etc. 
7 .5.1 O Deverão ser disponibilizados pela Contratada recipientes adequados para a 
coleta seletiva dos resíduos de serviços de saúde: vidro (recipiente verde); plástico 
(recipiente vermelho); papéis secos (recipiente azul); metais (recipiente amarelo); lixo 
radioativo (recipiente laranja); lixo orgânico (recipiente marrom). 
7.5.11 Deverão ser disponibilizados pela Contratada os contêineres/carros adequados 
para o transporte dos resíduos de serviços de saúde: vidro (recipiente verde); plástico 
(recipiente vermelho); papéis secos (recipiente azul); metais (recipiente amarelo); lixo 
radioativo (recipiente laranja); lixo orgânico (recipiente marrom). 
7.5.12 Deverão ser disponibilizados pela Contratada sacos plásticos para a coleta 
seletiva dos resíduos de serviços de saúde na medida da execução do cronograma do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS): vidro (saco 
plástico verde); plástico (saco plástico vermelho); papéis secos (saco plástico azul); 
metais (saco plástico amarelo); lixo radioativo (saco plástico laranja); lixo orgânico 
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(saco plástico marrom); além dos sacos pretos (lixo comum) e brancos (lixo não 
reciclável) para resíduos. 

7.5.13 OBSERVAÇÃO 01: O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS) é elaborado pela unidade geradora da Contratante, contemplando 

todos os grupos de resíduos gerados no estabelecimento (Grupo A, B, De E); 
7.5.14 OBSERVAÇÃO 02: o responsável pelo fechamento da caixa de perfurocortante 
é o profissional da equipe de enfermagem da Unidade da Hemorrede. 

7.6.0brigações Relativas aos Princípios Básicos para a Execução dos Serviços 

7.6.1 Preparar previamente todo o material necessário aos procedimentos de limpeza 
e desinfecção a serem executados. 

7.6.2 Lavar as mãos antes e após os procedimentos, inclusive quando realizados com 
a utilização de luvas e obedecendo as técnicas dispostas no Manual de Higienização 
das Mãos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

7.6.3 Antes de iniciar a limpeza, remover do recinto os sacos plásticos contendo os 
resíduos (lixo), devidamente fechados. 
7.6.4 Quando houver necessidade de varredura a seco utilizar equipamento 
apropriado para ambientes laboratoriais (mop seco). 
7.6.5 Todos os procedimentos devem ser realizados cuidadosamente a fim de 
minimizar a criação de borrifos, poeira ou aerossóis. Não agitar peças de roupas, sacos 
de lixo, ou qualquer material contaminado. 
7.6.6 Iniciar a limpeza sempre das áreas menos contaminadas para as mais 
contaminadas, ou seja, das áreas não-criticas para as áreas semi-críticas e por fim as 
áreas críticas. 
7.6.7 Realizar, de imediato, a desinfecção localizada da matéria orgânica extravasada 
em qualquer área do estabelecimento. Superfícies com presença de vazamentos de 
sangue, secreções e materiais contaminados deverão ser submetidas à ação de um 
desinfetante, o hipoclorito a 1%, com prioridade em relação a qualquer outra tarefa, 
utilizando os EPI's e EPC"s apropriados. 
7.6.8 Cumprir o principio de assepsia, iniciando a limpeza do local menos sujo ou 
menos contaminado para o local mais sujo ou mais contaminado, de cima para baixo 
em movimento único, do fundo para a frente e de dentro para fora. 
7.6.9 Identificar e/ou sinalizar, como medida de segurança, os corredores e locais de 

grande circulação, durante o processo de limpeza, dividindo-os através de placas 
sinalizadoras, em área de livre trânsito e área sinalizada como impedida de trânsito 

(piso molhado), a fim de evitar a ocorrência de acidentes. 
7.6.10 Realizar a coleta dos resíduos de serviços de saúde (lixo) uma ou mais vezes ao 
dia ou quando o conteúdo ocupar 2/3 do volume total do saco plástico. O lixo deve ser 
transportado em carro específico, provido de tampa, lavável, com cantos arredondados 

e sem emendas na sua estrutura e com identificação. 
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7 .6.11 Utilizar a técnica de dois baldes de cores diferentes, um contendo solução 
detergente e o outro contendo água limpa para o enxágüe. 
7.6.12 Utilizar panos limpos e diferenciados para a limpeza dos pisos e para a limpeza 
dos equipamentos e mobiliários, lavando-os e/ou trocando-os freqüentemente, à 

medida que se tornarem impregnados com sujidades. 

7.6.13 Os materiais, EPC's, equipamentos e utensílios de limpeza, como carrinhos, 
baldes, recipientes plásticos, rodos, escovas, pás de lixo, vassouras de nylon e 

escadas utilizadas nas lavagens dos ambientes, etc. devem ser lavados com água e 
sabão ao final de cada turno de trabalho e postos para secar. As escovas e vassouras 

devem ser dependuradas pelo cabo, ou seja, com as cerdas para baixo, em suportes. 

7.6.14 Usar para a lavagem dos panos de limpeza apenas o tanque de apoio destinado 

a esse fim ou enviá-los para a lavanderia. Não lavar estes panos em outras pias ou 
lavatórios do estabelecimento. 

7.6.1 5 O tanque para lavagem dos panos de limpeza deve ser rigorosamente lavado 
ao final de cada turno de trabalho e sempre que necessário. 

7.6.16 O suporte com papel-toalha e o dispensador com sabão liquido devem estar 

sempre limpos e abastecidos para que as mãos sejam lavadas ao final dos 
procedimentos. 

7 .6.1 7 Lavar e desinfetar os EPI's utilizados na execução dos serviços e após cada 
turno de trabalho, guardá-los em local adequado, sempre que necessário. Devem ficar 
guardados em armários individuais. Devem estar devidamente identificados com os 

nomes dos funcionários. 

7.6.1 8 Os panos de limpeza além de lavados devem ser desinfetados com hipoclorito 

em tanque específico, localizado no DML (Depósito de Material de Limpeza). Caso o 
estabelecimento disponha de lavanderia, devem ser encaminhados a este setor após 

cada turno para uma lavagem e desinfecção mais rigorosas. 

7.6.19 O Depósito de Material de Limpeza (DML), que é o local de apoio ao Serviço de 

Higienização, deve ser mantido sempre limpo e organizado. 

7.6.20 É proibido comer/dormir no local onde os produtos químicos estão armazenados. 
7.6.21 Os funcionários devem obedecer às seguintes condutas de higiene, aparência 

pessoal e comportamento: 
a. Deverá trabalhar devidamente uniformizado usando crachá de identificação; 

b. 

c. 

d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 

11 ~ . 

Os cabelos compridos devem ser mantidos presos e as unhas aparadas; 

Não é permitido o uso de anéis, colares, pulseiras, brinco muito grande, 

exceto aliança; 

Funcionários do sexo masculino devem estar sempre com a barba bem feita ; 

Tomar banho antes do trabalho; 

Usar desodorante; 

Falar em tom moderado; 
Evitar comentários sobre pacientes, colegas e demais funcionários; 

Tratar a todos os funcionários pelo nome de identificação do crachá; 
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j . Não ausentar-se do setor em horário de trabalho. 

7.7.0brigações Específicas de Boas Práticas Ambientais para a Execução dos 
Serviços 

7.7.1 A Contratada deverá elaborar e manter um programa interno de treinamento de 
seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de 
água e redução de produção de resíduos sólidos, Saneantes, Domissanitários e 
Poluição Sonora, observadas as normas ambientais vigentes e os parâmetros e 
rotinas aqui contidas. 

7.7.2 Responsabilizar-se pelo registro de ocorrências para manutenção, por meio do 
seu encarregado, em "Solicitação de Manutenção Predial" que será fornecido pelo 
fiscal de contrato. Quando houver ocorrências, o encarregado deverá entregar o 
formulário devidamente preenchido e assinado ao fiscal de contrato. Exemplos de 
ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas: 

a. Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros; 
b. Vazamentos de água no vaso sanitário e duchas; 
c. Vazamento de gases medicinais; 
d. Saboneteiras e toalheiros quebrados; 
e. Lâmpadas queimadas ou piscando; 
f. Tomadas e espelhos soltos; 
g. Fios desencapados; 
h. Janelas, fechaduras ou vidros quebrados. 

7.8.Boas Práticas Ambientais- Uso Racional da Água e Energia 

7.8.1 A Contratada deverá capacitar toda a sua equipe quanto ao uso racional da 

água. 
7.8.2 Garantir a vedação das tampas dos reservatórios, visando proteger contra 

insetos, roedores, aves e outros animais, livres de vazamentos, infiltrações, etc. 
e em perfeitas condições de higiene, livre de resíduos. 

7.8.3 Garantir um programa de limpeza e desinfecção periódica dos reservatórios de 
água (caixas d'água) com responsável técnico, dispondo de registro do serviço 
executado. 

7.8.4 Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, 
cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de 
comportamento de funcionários da Contratada, esperadas com essas medidas, 
como exemplo: sempre que possível usar a vassoura , e não a mangueira, para 
limpar áreas externas e em caso de sujeira localizada (exemplo: lodo, mofo, 
fezes de animais) a Contratada deverá utilizar-se de equipamento de limpeza 

com jatos de vapor de água saturada sob pressão. 
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7.8.5 Manter critérios especiais de boas práticas ambientais para aquisição e uso de 
equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água. 

7.8.6 Manter critérios especiais de boas práticas ambientais para aquisição de 
produtos e e quipamentos que apresentem eficiência energética e reduçao de 

consumo. 
7.8.7 Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das 

áreas que estiverem sendo ocupadas. 
7.8.8 Comunicar ao Contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou 

danificados como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em 
reatores de luminárias, ventiladores, ar condicionado e mau funcionamento de 
instalações energizadas. 

7.8 .9 Sugerir ao Contratante, locais e medidas que tenham a possibilidade de redução 
do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, 
instalação de interruptores, instalação de sensores de presença, rebaixamento 
de luminárias etc. 

7.8 .1 O Ao remover o pó de cortinas ou persianas, verificar se essas não estão 
impedindo a saída do ar condicionado ou aparelho equivalente. 

7.8.11 Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza, o 
sistema de proteção elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas 
utilizadas em aspiradores de pó, enceradeiras, etc. 

7.8.12 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas em seus 
aparelhos elétricos, extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas 
máquinas enceradeiras. 

7.8.13 Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 

7.9.Boas Práticas Ambientais- Redução de Produção de Resíduos Sólidos 

7.9 .1 Separar e entregar ao Contratante, pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, 
ou aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 
importadores, para que esses adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os 
procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final 
ambientalmente adequada, em face dos impactos negativos causados ao meio 
ambiente pelo descarte inadequado desses materiais. Essa obrigação atende à 
Resolução CONAMA n° 401 de 05/11/2008. Tratamento idêntico deverá ser 

dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. 
7.9.2 Encaminhar os pneumáticos inservfveis abandonados ou dispostos 

inadequadamente, aos fabricantes para destinação final , ambientalmente 
adequada, tendo em vista que esses constituem passivo ambiental. Essa 
obrigação atende à Resolução CONAMA N° 301 de 21/03/2002. 
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7.9.3 Quando implantado pelo Contratante Programa de Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos, colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do 
programa interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta 
seletiva nas cores internacionalmente identificadas, disponibilizados pela 
Contratada. 

7.9.4 No Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá 
observar o conceito de que materiais não recicláveis são materiais para os 
quais ainda não são aplicadas técnicas de reaproveitamento, os quais são 
denominados rejeitos, tais como: lixo de banheiro; papel higiênico; lenço de 
papel e outros como: cerâmicas, pratos, vidros e similares; trapos e roupas 
sujas; toco de cigarro; cinza e ciscos (que deverão ser segregados e 
acondicionados separadamente para destinação adequada); acrílico; lâmpadas 
fluorescentes (acondicionadas em separado); papéis plastificados, metalizados 
ou parafinados; papel carbono e fotografias; fitas e etiquetas adesivas; copos 
descartáveis de papel; espelhos, vidros planos, cristais; pilhas (acondicionadas 
em separado e enviadas para fabricante). Para os materiais secos recicláveis , 
deverá ser seguida a padronização internacional para a identificação, por cores, 
nos recipientes coletores (VERDE para vidro, AZUL para papel, AMARELO para 
metal, VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo não reciclável). 

7.9.5 Otimizar a utilização dos sacos de lixo, de cujo fornecimento é de sua 
responsabilidade, adequando sua disponibilização quanto à capacidade e 
necessidade, esgotando dentro do bom senso e da razoabilidade o seu volume 
útil de acondicionamento, objetivando a redução da destinação de resíduos 
sólidos. 

7.1 O. Boas Práticas Ambientais - Saneantes Domissanitários 

7.1 0.1 Manter critérios especiais de boas práticas ambientais para aquisição e uso de 
produtos biodegradáveis. 

7.1 0.2 Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários, de cuja aplicação nos 
serviços deverá observar regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e 
redução drástica de hipoclorito de sódio. 

7.1 0.3 Observar rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de 
detergentes e seus congêneres, no que se refere ao atendimento das 
prescrições do artigo 44, da Lei n° 6.360 de 23/09/1976 e do artigo 67, do 
Decreto n° 79.094 de 05/01/1977, as prescrições da Resolução Normativa no 
1, de 25/10/1978, de cujos itens de controle e fiscalização por parte das 

autoridades sanitárias e do Contratante são os Anexos da referida Resolução: 
ANEXO I - Lista das substâncias permitidas na Elaboração de Detergentes e 

demais Produtos Destinados à Aplicação em objetos inanimados e ambientes; 
ANEXO 11 do TR- Lista das substâncias permitidas somente para entrarem nas 
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composições de detergentes profissionais; ANEXO 111 do TR- Especificações e; 
ANEXO IV - Frases de Adv·ertências para Detergentes e seus Congêneres. 

7.1 0.4 Não utilizar na manipulação, sob nenhuma hipótese, os corantes relacionados 
no Anexo I da Portaria no 9 MS/SNVS, de 1 0/04/1987, visto que a relação 
risco x benefício pertinente aos corantes relacionados no Anexo I é 
francamente desfavorável à sua utilização em produtos de uso rotineiro por 
seres humanos. 

7.1 0.5 Não utilizar na prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA RE n° 
913, de 25/06/2001 , saneantes domissanitários de Risco I, listados pelo art. 5.0 

da Resolução n° 336, de 30/07/1999. 

7.1 0.6 Fica terminantemente proibida a aplicação de saneantes domissanitários 
fortemente alcalinos apresentados sob a forma de líquido comprimido 
(aerossol), ou líquido para pulverização, tais como produtos para limpeza de 
fornos e desincrustação de gorduras, conforme Portarias DISAD - Divisão 
Nacional de Vigilância Sanitária n° 8, de 10/04/1987 e n° 13/MS/SNVS, de 
20/06/1988. 

7.1 O. 7 Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitários, 
conforme Resolução RDC n° 326, de 09/11/2005. 

7.1 0.8 Em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos hídricos 
naturais, de importância fundamental para a saúde, somente aplicar saneantes 
domissanitários cujas substâncias tensoativas aniônicas, utilizadas em sua 
composição, sejam biodegradáveis, conforme disposições da Portaria n° 874, 
de 05/11/1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade 
dos Tensoativos Aniônicos para Produtos Saneantes Domissanitários. 
Considera-se biodegradável a substância tensoativa susceptível de 
decomposição e biodegradação por microorganismos; com grau de 
biodegradabilidade mínimo de 90%; fica definido como referência de 
biodegradabilidade, para esta finalidade, específica o ndodecilbenzeno 
sulfonato de sódio. A verificação da biodegradabilidade será realizada pela 
análise da substância tensoativa aniônica utilizada na formulação do saneante 
ou no produto acabado. O Contratante poderá coletar uma vez por mês e 
sempre que entender necessário, amostras de saneantes domissanitários, que 
deverão ser devidamente acondicionadas em recipientes esterilizados e 
lacrados, para análises laboratoriais. Os laudos laboratoriais deverão ser 

elaborados por laboratórios habilitados pela Secretaria de Vigilância Sanitária. 
Deverão constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do resultado dos 

ensaios de biodegradabilidade, resultados da análise química da amostra 

analisada. 
7.1 0.9 Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC n° 46, 

de 20/02/2002 que aprova o Regulamento Técnico para o álcool etílico 

hidratado em todas as graduações e álcool etilico anidro. 
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7.1 0.1 O Fica terminantemente proibida a aplicação de produtos que contenham 
benzeno em sua composição, conforme Resolução - RDC n° 252, de 
16/09/2003, em face da necessidade de serem adotados procedimentos para 
reduzir a exposição da poputaçao frente aos riscos avaliados pela IARC -
lntemationa/AgencyResearchonCancer, agência de pesquisa referenciada pela 
OMS - Organização Mundial de Saúde, para analisar compostos suspeitos de 
causarem câncer. Uma vez que a substância foi categorizada como 
cancerígena para humanos, a necessidade de resguardar a saúde humana e o 
meio ambiente e considerando que os riscos de exposição a tornam 
incompatível com as precauções recomendadas pela Lei n° 6.360, de 
23/09/1976, pelo Decreto n°. 79.094, de 5/01/1977 e pela Lei n° 8.078, de 
11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

7.10.11 Fica proibida a aplicação de saneantes domissanitários que apresentem 

associação de inseticidas a ceras para assoalhos, impermeabilizantes, 
polidores e outros produtos de limpeza, nos termos da Resolução Normativa 
CNS no 01, de 04/04/1979. 

7.10.12 Recomenda-se que a Contratada utilize produtos detergentes de baixas 
concentrações e baixo teores de fosfato. 

7.10.13 Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a composição química 
dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que 
possam surgir com empregados da Contratada, ou com terceiros. 

7 .11.Boas Práticas Ambientais - Poluição sonora 

a) Para seus equipamentos de limpeza que gerem ruído em seu funcionamento, 
observar a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência 
sonora, medido em decibel - dB(A), conforme Resolução CONAMA n°. 020, de 
07/12/1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, 
afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias adequadas e 
conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído. 

7.12 Cumprir as Referências Legais e Normativas Pertinentes ao Objeto 

7.12.1 São condições para a prestação dos Serviços de Limpeza, Higienização, 
Esterilização e Conservação Predialo cumprimento da legislação atinente ao seu 
objeto, ao meio ambiente, ao gerenciamento de resíduos, a segurança no trabalho e do 
trabalhador, bem como da legislação da administração pública, demais leis e normas 
pertinentes e, condições e condutas relacionadas neste Termo de Referência. 

7 .12.2 Decretos 
a) Decreto n°. 680, de 23/11/1998 - Código Sanitário do Estado do 

Tocantins. 
b) Decreto n°. 79.094 de 05/01/1977 - Regulamenta a Lei n° 6.360, de 

23/09/1976. 
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7.12.3 Leis 
a) 

b) 

Secretario da 
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Lei n° 6.360 de 2310911976 - Dispõe sobre a vigilância Sanitária de 
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos saneantes e outros produtos 
Lei n°. 8.078, de 1110911990 - Código de Defesa do Consumidor. 

c) Lei n°. 8.080, de 1910911990- Lei Orgânica da Saúde. 
d) Lei n°. 8.66611993 - Licitações e Contratos. 

7 .12.4 Normas 
a) Norma da ABNT NBR 10004 I 2004 - Dispõe sobre a classificação 

dos Resíduos Sólidos. 
b) Norma da ABNT NBR 10005 I 2004 - Procedimento para obtenção 

do extrato Lixiviado de Resíduos Sólidos. 
c) Norma da ABNT NBR 10006 I 2004 - Solubilização de Resíduos 

sólidos. 
d) Norma da ABNT NBR 10007 I 2004 - Amostragem de Resíduos 

Sólidos. 
e) Norma da ABNT NBR 12810 I 93 - Manuseio de resíduos de 

serviços de saúde. 
f) Norma NBR 13853197 da ABNT - ReciQientes Rígidos. 
g) Normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 7500. 
h) NR - 15 12004 - Exposição aos riscos físicos à saúde do 

trabalhador. 
i) NR - 18 12004 - Condições de ambiente de trabalho na indústria de 

construção. 
j) NR - 24 I 2004 -Oferta de espaços pré-dimensionados para 

descanso e higiene pessoal. 
k) NR- 2612004- Sinalização de Segurança e NR-18- andaimes. 
I) NR - 32 I 2004 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de 

Saúde. 
m) NR- 712004- Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 
n) NR - 9 I 2004 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
o) NR - 4 I 2009 - Certificado de aprovação para Equipamento de 

Proteção Individual - EPI 154.000-9. 

7 .12.5 Portarias 
a) Portaria GMIMTE 485, de 11 de novembro de 2005. - Aprova a 

Norma Regulamentadora n°. 32, que versa sobre a Segurança e 
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. 

b) Portaria MSIGM n° 1.016, de 26 de agosto de 1993- Aprova as 
normas Básicas para Implantação do Sistema de Alojamento 
Conjunto. 

c) Portarias DISAD - Divisão Nacional de Vigilância Sanitária n° 8, de 
1 010411987 e n° 131MSISNVS, de 2010611988 - dispõe sobre as 
normas pertinentes a ceras e polidores de assoalhos, móveis e 
metais. 

d) Portaria MTE N°. 3.214, de 0810611978 - Aprova as Normas 
Regulamentadoras - NRs sobre Segurança e Medicina do Trabalho. 

e) Portaria n°. 3.214 de 08106178 -Aprova as Normas Regulamentares 
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g) 

h) 

i) 
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ão das Leis do Trabalho). 
de 10/04/1987 - Dispõe sobre a correta 

re o. 

7.12.6 R eso uçoes 
a) Resolução CONAMA n° 401 de 5 de novembro de 2008 -

Estabelece os valores máximos de chumbo, cádmo e mercúrio em 
pilhas e baterias e o correto manejo e descarte destes. 

b) Resolução CONAMA n° 020, de 07/12/1994 - Institui o selo ruído 
como forma de indicação do nível de potência sonora. 

c) RDC ANVISA n° 48 de 2/06/2000 -Aprova o Roteiro de Inspeção do 
Programa de Controle de Infecção Laboratorial. 

d) Resolução ANVISA RE no 913, de 25/06/2001 - Saneantes 
domissanitários de Risco I. 

e) RDC ANVISA n° 184, de 22/10/2001 - Atualizar normas de registro 
de produtos Saneantes Domissanitários e outros de natureza e 
finalidades idênticas, com base na Lei 6360/76 e seu Regulamento 
Decreto n° 79.094/77 e Lei n° 9.782/99 - alteração da Resolução 
336, de 30/07/1999. 

f) RDC ANVISA n° 46, de 20/02/2002- Aprova o Regulamento Técnico 
para o álcool etílico hidratado em todas as graduações e álcool 
etílico anidro. 

g) Resolução CONAMA no 301 de 21/03/2002 - As empresas 
fabricantes e as importadoras e as importadoras de pneumáticos 
para uso em veículos automotores e bicicletas ficam obrigadas a 
coletar e dar destinação final a estes. 

h) RDC ANVISA n° 252, de 16/09/2003 - fabricação, distribuição ou 
comercialização de produtos avaliados e registrados pela ANVISA 
que contenham o BENZENO, em sua composição, admitida, porém, 
a presença dessa substância, como agente contaminante, em 
percentual não suJ.)_erior a 0 ,1% v/v. 

i) Resolução CFM n° 1716 publicada no D.O.U em 19/02/2004 -
Estabelece o cadastro ou registro de empresas, instituição, entidade 
ou entidade ou estabelecimento prestador e/ou intermediador de 
assistência médica, obedecendo as normas dos Conselhos Federais 
e Regionais de Medicina. 

j) RDC ANVISA n°. 306 07/12/2004 - Regulamento Técnico para o 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

k) RDC ANVISA n° 358 de 29/04/2005- Estabelece a necessidade do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS) nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. 
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de 29/04/2005 - Institui a 
obrigatoriedade do PGRSS - Plano de gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde. 

m) RDC ANVISA n° 302, de 13/10/2005 - Regulamento Técnico para 
funcionamento de Laboratórios. 

n) RDC ANVISA n° 180, de 03/10/2006 - Aprova o Regulamento 
Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniõnicos para 
Produtos Saneantes Domissanitários. 

o) RDC ANVISA n°. 14, de 28/02/2007 - Regulamenta as condições 
para o registro dos produtos saneantes com ação antimicrobiana. 

p) RDC ANVISA n° 52, de 22/10/2009 - Dispõe sobre o funcionamento 
de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de 
vetores e pragas urbanas e dá outras providências. 

q) RDC ANVISA n° 42, de 25/10/201 O - Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica 
das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras 
providências. 

r) RDC ANVISA n° 56, de 16 de dezembro de 201 O - Dispõe sobre o 
regulamento técnico para o funcionamento dos laboratórios de 
processamento de células progenitoras hematopoéticas (CPH) 
provenientes de medula óssea e sangue periférico e bancos de 
sangue de cordão umbilical e placentário, para finalidade de 
transplante convencional e dá outrasprovidências. 

s) RDC ANVISA n° 57, de 16 de dezembro de 2010 - Determina o 
Regulamento Sanitário para Serviços que desenvolvem atividades 
relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e componentes e 
procedimentos transfusionais. 

7.12.7 Manuais 
a) BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, Manual de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde: ANVISA, 2006. 

b) BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, Segurança do Paciente em Serviços de Saúde -
Higienização das Mãos. Brasília: ANVISA, 2009, 105 pág. 

Instrução Normativa n2 02, de 30/04/2008 - Disciplina a contratação de 
serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais - SISG. 

CLÁUSULA OITAVA-
DA QUALIDADE E GARANTIA DOS SERVIÇOS 

8.1 Da qualidade dos serviços 

8.1.1. Os serviços devem ser: 
a) De alta qualidade, sem falhas ou quaisquer outras vícios; 
b) De excelência e eficaz, de modo a proporcionar segurança aos usuários; 

~ 
~ 

SAJ/DCC/GCONT 

Praç a dos G i r a ssó is s/n , Plano Oire1or S u l, Centro, Pa lm os -TO - CEP: 770 1 5-00 7 
Te l: + 55 63 32 1 8 - 1 700 www.soude .to.gov. br 



Secretario do 
Saúde 

GOVERNO DO 

TOCANTIN 
~(Oç;. 

o 
•(\S. ,, 

c) Entregues obedecendo rigorosamente as clausulas do Edital e seus.'ifi~EOli 
Contrato; 

d) Serviços contendo baixa qualidade, em desacordo com este Termo, o Edital, o 
Contrato ou com a legislação vigente aplicada ao objeto, serão rejeitados pela 
Secretaria da Saúde/Hemorrede do Tocantins. 

8.1.2 Da garantia dos serviços: 

a) A Contratada fica obrigada a manter a qualidade dos serviços exigida neste 
Termo, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a 
reparar os prejuízos que causar a SESAU/HEMORREDE ou a terceiros, 
decorrentes de falhas nos serviços prestados. 

b) Durante o período de execução dos serviços, a Contratada deverá arcar com 
consertos, substituições, reposições à Contratante ou Terceiros, em decorrência 
de falhas no seu serviço, e outros eventos, para os quais a Contratante não 
concorreu: 

c) O prazo para a Contratada atender ao item acima, deverá ser de no máximo até 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação da SESAU/HEMORREDE. 

DO PREÇO 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação do(s) serviço(s) o valor 
mensal de R$ 198.999,25 (Cento e noventa e oito mil novecentos e noventa e nove 
reais e vinte e cinco reais), perfazendo o valor total anual de R$ 2.387.991,00 (Dois 
milhões trezentos e oitenta e sete mil novecentos e noventa e um reais). 

CLÁUSULA NONA
DO PAGAMENTO 

9.1.A CONTRATADA deverá entregar até o décimo dia do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, no Hemocentro Coordenador de Palmas a nota fiscal/fatura dos 
serviços, para fins de conferencia, aprovação, atesto e envio para liquidação e 

pagamento na SESAU, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas 
relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido no art. 31 da Lei 8.212/91 
e alterações posteriores. 
9.2. No caso de as notas fisca is/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE 
em data posterior à indicada no Item 12.1 do Termo de Referência, será imputado à 
CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 

9.3.A CONTRATANTE terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e 

aprovação, contados da sua protocolização. 
9.3.1. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção. 
9.3.2. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou 
incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da 

data da sua representação. 
9.4.A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento 

após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as 

especificações do contrato. 
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""" .,.. t · 9.5.A CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspona· a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do Item 14 deste 
Termo. 
9 .6. Por ocas ião da apresentação ao Contratante da nota fiscal , a C ontratada deverá 

fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por meio das guias de recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP; 
9.7.As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão 
corresponder ao perfodo de execução e por tomador de serviço (Contratante) são: 

a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social; 
b) Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, gerada e impressa pelo SEFIP após a 
transmissão do arquivo SEFIP, com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento for efetuado pela Internet; 
c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP - RE; 
d) Relação de Tomadores/Obras - RET 

9.8. Quando da apresentação do documento de cobrança (nota fiscal), a Contratada 
deverá elaborar e entregar ao Contratante cópia da: 

a) Folha de pagamento especifica para os serviços realizados sob o contrato, 
identificando o número do contrato, o Estabelecimento em que está sendo executado, 
relacionando respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e 
informando: 
a.1) Nomes dos segurados; 

a.2)Cargo ou função; 

a.3) Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à 
incidência das contribuições previdenciárias; 

a.4) Descontos legais; 

a.5) Quantidade de quotas e valor pago a titulo de salário-familia; 

a.6) Totalização por rubrica e geral; 

a.7) Resumo geral consol idado da folha de pagamento; e 

9.9. Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por 
Contratante, com as seguintes informações: 

a) Nome e CNPJ do Contratante; 
b) Data de emissão do documento de cobrança; 
c) Número do documento de cobrança; 
d) Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança. 
e) Totalização dos valores e sua consolidação. 

-[!] . 
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9.9.1. Os pagamentos (processados em Ordem Bancária) serão efetuados 
mensalmente realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome da 
Contratada, sendo que a data de exigibilidade do referido pagamento será 

estabelecida, observadas as seguintes condições: 

a) Em 30 (trinta) dias, contados da respectiva medição, desde que a correspondente 
fatura (nota fiscal) , acompanhada dos comprovantes de recolhimentos e demais 
documentos de apresentação, seja protocolada na SESAU-TO no prazo estipulado no 
Item 12.1 no termo de referência. 

b) A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua 
apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por 
igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas. 
c) Aplicar o desconto percentual de 1 O% sobre o valor da fatura/nota fiscal a ser paga 
mensalmente a Contratada, equivalendo este ao agente de limpeza Água consumida 
na execução dos serviços em cada Unidade da Hemorrede do Tocantins. A base de 
cálculo deverá ser o consumo médio da água ocorrido nos três últimos meses anterior 
ao de realização dos serviços em cada Unidade da Hemorrede do Tocantins. 
d) Aplicar o desconto percentual de 1 0% sobre o valor da fatura/nota fiscal a ser paga 
mensalmente a Contratada, equivalendo este ao agente de limpeza Energia 
consumida na execução dos serviços em cada Unidade da Hemorrede do Tocantins A 
base de cálculo deverá ser o consumo médio da energia ocorrido nos três últimos 
meses anterior ao de realização dos serviços em cada Unidade da Hemorrede do 
Tocantins. 
e) Aplicar o desconto de R$5,00 (cinco reais) por m2 sobre o valor da fatura/nota f iscal 
a ser paga mensalmente a Contratada, equivalendo este ao espaço físico de área 
cedida à Contratada em cada Unidade da Hemorrede do Tocantins. 

CLÁUSULA DÉCIMA-
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa resultante deste contrato correrá à conta de dotação orçamentária 
consignada no programa 10.302.1165.4127, elemento de despesa 33.90.39 e fonte 
102. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA FISCALIZAÇÃO 

11 .1 Conforme artigo 67 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, a 

fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será por meio da Hemorrede 

do Tocantins observando que: 
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a) A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um representante-dá ':/ 
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para 
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

b) O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser sol icitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

d) A fiscalização ocorrerá ainda, nos termos da Portaria n°. 131/2008 de 05 de maio 
de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado n°. 2.642 de 06 de maio de 2008, ou 
outra portaria que venha a substituí-la na época da assinatura do contrato, bem como 
na forma do Manual do Gestor de Contratos do Tribunal de Contas do Estado. 

e) A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), ressaltando-se, 
ainda, que mesmo atestaOdo o serviço adquirido, subsistirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste último. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
RESCISÃO CONTRATUAL. 

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das 
hipóteses dos Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS PENALIDADES 

13.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de 
Referência, do Termo e do Contrato, serão aplicadas ao fornecedor que incorrer em 
inexecução total ou parcial do fornecimento dos produtos as penalidades previstas nos 
artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93 e no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, transcritos 
abaixo, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 

a) Art. 86 da Lei n° 8.666/93: "O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará 
o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato". 
b) Art. 87 da Lei n° 8.666/93: "Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 

1- advertência; 
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111- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior" 

c) Art. 7° da Lei n° 10.520/2002: "Quem, convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° 
desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
Termo e no contrato e das demais cominações legais". 

13.2As multas por atraso serão calculadas à base de 0,5% (meio por cento) do valor da 
respectiva Nota de Empenho, por dia de atraso, até o máximo de 30 (trinta) dias e será 

descontada da NF/Fatura. 

13.3 Atraso superior a 30 dias será considerado inexecução total do ajuste, sem 
prejuízo da multa a ser aplicada nos termos do Item 14.2 no termo de referência. 
13.4 Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa 
injustificada para o recebimento da Nota de Empenho. 
13.5 Nos casos dos produtos não entregues no prazo estipulado o atraso será 
contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para 
a entrega. 
13.6 As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são 
independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa. 
13.7 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, 
devidamente comprovado, a critério da administração da Secretaria de Estado 

Saúde/Hemorrede do Tocantins. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado a interesse da Administração por iguais e sucessivos períodos 
até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela legislação 
vigente. 

SAJ/DCC/GCONT 

Pr aça d os Gi rassóis s / n , Plano D i r e -to r Sul , Centro, Pa l mas -TO - CEP: 7701 5-007 
Tel : + 55 63 3218 - 1 700 www.saude. to .gov.br 



Secretaria do 
Saúde 

GOVERNO DO 

TOCANTINS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO 

~~;~ü·~· l'o 
1 pcoc:. 
\ FI _....,.....~-

15.1A CONTRATADA poderá solicitar o reajustamento visando a adequação aos novos 
preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a demonstração 
analítica da variação dos componentes dos custos do contrato. 
15.20s preços dos insumos e materiais serão reajustados de acordo com a variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCAIIBGE; 

15.30s preços da mão de obra serão repactuados em decorrência de alterações nas 
Convenções ou Acordos Coletivos, ou na legislação trabalhista e previdenciária. 

15.4É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, 
providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DO CONTROLE 

O presente contrato será submetido à f iscalização da entidade de controle externo 
competente, de conformidade com a fonte de recursos que subvencionam a presente 
aquisição. 

CLÁUSULA DÉCIMAOITAVA
DA ALTERAÇÃO 

18.1 Havendo necessidade, o contrato a ser firmado poderá, mediante prévia 
justificativa aceita pela superior autoridade competente, ser alterado, observadas as 
disposições no art. 65 da Lei n°. 8.666/93, bem como as demais disposições legais 
pertinentes, no que couber. 
18.2Se necessária a modificação no valor contratual em decorrência de acréscimos ou 
supressões quantitativas de seu objeto, esta deverá ser devidamente justificada pela 
Administração CONTRATANTE, de acordo com os permissivos legais pertinentes, 

observado o disposto no§ 1° do art. 58 da Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMANONA -

fr DO FISCAL DO CONTRATO 

O fiscal do contrato bem como o seu respectivo suplente, referente ao presente 
contrato, serão indicados pelo gestor da pasta através de portaria assinada e publicada 
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Secretario do 
Saúde 

no Diário Oficial do Estado. 

GOVERNO DO 

TOCANTINS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA -
DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos e as dúvidas na execução deste Contrato, serão objetos de 
comunicação por escrito entre as partes CONTRATANTES, donde para resolução 
poderão ser submetidos a manifestação da Assessoria Jurídica da SESAUrro ou ainda 
pela Procuradoria Geral do Estado - PGE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
DO FORO 

Fica eleito o foro da Capital do Estado do Tocantins - Vara da Fazenda Pública, com 
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer 
questões fundadas neste Contrato. 
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença 
das testemunhas abaixo. 

Palmas- TO, _I!_ de ~L de 2018. 

;4~ 
(

Secretaria Estadual da Saúde 
MARCOS E. MUSAFIR 

Secretário de Saúde 
Con r~ te 

NICA LTDA 

SAJ/DCC/GCONT 
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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
SEPN - Quadra  514, Bloco E, - Ba i rro Asa  Norte, Bras íl ia/DF, CEP 70760-545

Telefone: (61) 2029-6500 e  - http://www.antaq.gov.br
  

Atestado de Capacidade Técnica

Processo nº 50300.001115/2015-16

Interessado: LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. (10.565.981/0001-78)

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ com sede na no
SEPN Quadra 514, Conjunto “E”, Asa Norte, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.903.587/0001-08,
atesta a pedido da parte interessada e para os devidos fins, que a empresa LINCE SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 10.565.981/0001-78, estabelecida na Rua O o Júlio
Malina nº 676 – sala 02 – Bairro Ipiranga – São José/SC – CEP 88111-500, mantém o Contrato nº
18/2015 com este órgão, com as seguintes características:

 

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem da Unidade Regional de Porto
alegre – UREPL.

 

CATEGORIA QUANTIDADE

Auxiliar de Serviços Gerais 1

TOTAL 1

 

Valor Mensal: R$ 4.346,31 (quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos).

Vigência: 07/12/2015 à 07/12/2020.

 

Atestamos ainda, que tais serviços estão sendo executados sa sfatoriamente, não
exis ndo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.

 

 

RAFAEL SOARES MOTA

Gerente de Licitações e Contratos
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Soares Mota, Gerente de Licitações e
Contratos, em 02/11/2020, às 19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/,
informando o código verificador 1173605 e o código CRC 76B6F80F.

Referência: Proces s o nº 50300.001115/2015-16 SEI nº 1173605
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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Termo Aditivo

 

 

5º TADI-CONT-SAF-ANTAQ/Nº 18/2015

(Processo nº 50300.001115/2015-16)

 

 

QUINTO
TERMO DE
ADITAMENTO
AO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO
E
COPEIRAGEM
COM
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS,
QUE
CELEBRAM,
ENTRE SI,
A AGÊNCIA
NACIONAL
DE
TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS
– ANTAQ E
LINCE
SEGURANÇA
ELETRÔNICA
LTDA.
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A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, autarquia sob regime especial,
vinculada ao Ministério da Infraestrutura, criada pela Lei nº. 10.233, de 05 de junho de 2001 e suas
alterações posteriores, estabelecida no SEPN Quadra 514, Conjunto E, CEP: 70760-545, Brasília-
DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.903.587/0001-08, a seguir denominada ANTAQ, neste ato
representada pelo Gerente de Licitações e Contratos, Sr. RAFAEL SOARES MOTA, RG nº 1.943.826
SSP/DF, CPF/MF nº 963.174.261-04, residente e domiciliado nesta capital, nomeado pela Portaria nº
88, de 09 de março de 2018, publicada no D.O.U. de 12.03.2018, com poderes conferidos pela
Resolução nº 6.482, de 13 de novembro de 2018, e a empresa LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.565.981/0001-78, situada à Rua O o Julio Malina, 676, Bairro
Ipiranga, CEP: 88111-500, São José-SC, doravante denominada apenas CONTRATADA, representada
neste ato por seu sócio administrador, Sr. WILLIAN LOPES AGUIAR, portador do RG nº 3.975.588 –
SSP/SC e CPF nº 028.383.199-57, à vista do con do no Processo n° 50300.001115/2015-16, e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente
Termo Adi vo de Contrato, decorrente do Pregão nº 16/2015, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  O objeto do presente Termo Adi vo é a prorrogação excepcional, por até 12 (doze)
meses, do prazo de vigência do Contrato Administra vo de Serviços Con nuados n° 18/2015, conforme

previsto na Cláusula Segunda – VIGÊNCIA e nos termos do § 4o do art. 57 da Lei n° 8.666/93, com
início na data de 07.12.2020 e término em 07.12.2021, ou antecipadamente, de comum acordo com a
Contratada, assegurada rescisão sem ônus para a ANTAQ em caso de mudança de localidade.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

2.1. A ANTAQ pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 4.516,37 (quatro mil,
quinhentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), perfazendo o valor anual de R$ 54.196,44
(cinquenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa decorrente das condições ajustadas por meio do presente Termo de
Aditamento, no valor de R$ 3.613,10 (três mil, seiscentos e treze reais e dez centavos),  referente à
prorrogação, correrá à conta de verba própria constante do Orçamento da ANTAQ, para o exercício de
2020, na A vidade 26.122.0032.2000.0001 – Administração da Unidade - Nacional, Natureza de
Despesa 3390.39.78 – Serviço de Limpeza e Conservação e Nota de Empenho nº 2020NE800919, de 27
de novembro de 2020.

Parágrafo Primeiro - As despesas correspondentes ao ano subsequente no valor de R$
50.583,34 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), correrão por
conta da mesma dotação orçamentária a do presente exercício, totalizando o valor de R$
54.196,44 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Parágrafo Segundo - Em termos adi vos ou apos lamentos futuros serão indicados os créditos e
respectivos empenhos para suas coberturas.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA REPACTUAÇÃO

4.1. Fica ressalvado à CONTRATADA o direito à repactuação de valores rela vos aos fatos
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anteriores a este Termo Adi vo para manutenção da adequação contratual estabelecida na licitação e
no contrato, não implicando a presente prorrogação em qualquer po de renúncia ou novação, tácita
ou expressa. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA DA EXECUÇÃO

5.1. A contratada fica obrigada a renovar a garan a em decorrência da prorrogação, objeto
deste Termo Adi vo, e complementá-la, caso necessário, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas
as demais regras constantes do Termo de Referência, totalizando o valor de R$ 2.709,82 (dois mil,
setecentos e nove reais e oitenta e dois centavos). 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ra ficadas todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado
naquilo que não conflitarem com o presente instrumento.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 

E por estarem de pleno acordo, os representantes legais da ANTAQ e da CONTRATADA firmam o
presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

 

 

                          RAFAEL SOARES MOTA                                                  WILLIAN LOPES AGUIAR

                      ANTAQ                                                                          CONTRATADA

 

 

TESTEMUNHAS:

 

Nome: Claudemberg Silva de Morais

CPF: 005.444.211-75

 

Nome: Núbia Rodrigues Alcântara

CPF: 831.543.291-53
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Documento assinado eletronicamente por Willian Lopes de Aguiar, Usuário Externo, em
03/12/2020, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Soares Mota, Gerente de Licitações e
Contratos, em 03/12/2020, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Claudemberg Silva de Morais, Analista
Administrativo, em 03/12/2020, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nubia Rodrigues Alcantara, Analista Administrativo,
em 03/12/2020, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/,
informando o código verificador 1199539 e o código CRC 96108E01.

Referência: Processo nº 50300.001115/2015-16 SEI nº 1199539
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Rua Peixoto Gomide, 768 - Bairro Jardim Paulista - CEP 01409-903 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br

8º andar

TERMO ADITIVO Nº 04.649.23.20

 
DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E CAPINA DE TERRENOS, COM A
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, QUE, ENTRE SI, FAZEM A JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO E A EMPRESA LINCE – SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

 
 
A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide nº 768, Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro, ao final identificado,
ou pelo(a) Juiz(a) Federal Diretor(a) do Foro, em exercício, ao final identificado(a), designados mediante o Ato nº 7779, de 02 de março de 2020, retificado pelo
Ato nº 7813, de 05 de março de 2020, ambos da Presidência do Egrégio Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, doravante
denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa LINCE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., estabelecida na Rua Antônio Mariano de Souza nº
752, Bairro Ipiranga, na cidade de São José/SC, CEP 88111-510, inscrita no CNPJ sob o nº 10.565.981/0001-78, neste ato representada pelo Senhor WILLIAN
LOPES DE AGUIAR, Procurador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.975.588 SSP/SC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 028.383.199-57,
doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, acertada a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n° 04.649.10.16, decorrente do Pregão
Eletrônico nº 030/2016 - RP e da Ata de Registro de Preços n° 12.977.10.16, Processos SEI nº 0024048-32.2015.4.03.8001 e nº 0061302-05.2016.4.03.8001, com
fundamento com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, sujeitando-se os contratantes aos ditames dessa Lei, da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, do Decreto nº 8.538, de 06/10/2015, da Instrução Normativa nº
02/2008, de 30/04/2008, e suas alterações, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão-MPDG, da Nota Técnica nº 001/2013 e alterações, do
Conselho da Justiça Federal, e mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 
O objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 04.649.10.16, de prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, jardinagem e
capina de terrenos, com a disponibilização de mão de obra, materiais e equipamentos, consiste na prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário e
de seus aditamentos, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da Informação nº 6166299/2020-SUC1, com autorização do Excelentíssimo Senhor Juiz
Federal Diretor do Foro (documento nº 6166316), no Processo SEI nº 0061302-05.2016.4.03.8001.
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
 
1- Pelo cumprimento do objeto deste Termo Aditivo, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total anual estimado de R$3.921.787,33 (três milhões,
novecentos e vinte e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme tabela abaixo:
 

http://www.cjf.jus.br/cjf/cjf/controle-interno/fique-por-dentro/4NOTA%20TECNICA%20001-2013.pdf/view
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2- Os valores estimados da despesa para cada exercício são:



29/10/2020 SEI - Documento para Assinatura

https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=153371&id_documento=1000… 8/9

 
•   Exercício de 2020: R$631.843,51 (seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos);
 
•   Exercício de 2021: R$3.289.943,82 (três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).

 
3- Resguarda-se o direito da CONTRATADA à repactuação e ao reajuste de preços, a serem concedidos desde que atendidas as condições estabelecidas na
Cláusula Quinta do Contrato originário e nas disposições legais pertinentes.
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 
1- As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correm por conta do Programa de Trabalho nº 02.061.0033.4257.0001:
 

No Elemento de Despesa nº 33.90.37.02 - Limpeza e Conservação, Fonte nº 0127000000, conforme Nota de Empenho nº 2020NE000366, reforçada pela
Nota de Empenho nº 2020NE002009, emitida em 15/10/2020, no valor de R$485.245,88 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos) que, no decorrer do exercício, poderá ser alterada por anulações ou reforços, conforme o caso, em função do nível de
execução das despesas;

 

No Elemento de Despesa nº 33.90.39.78 - Limpeza e Conservação, Fonte nº 0100000000, conforme Nota de Empenho nº 2020NE000367, reforçada pela
Nota de Empenho nº 2020NE002010, emitida em 15/10/2020, no valor de R$82.368,26 (oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e seis
centavos) que, no decorrer do exercício, poderá ser alterada por anulações ou reforços, conforme o caso, em função do nível de execução das despesas; e

 

No Elemento de Despesa nº 33.90.30.22 - Material de Limpeza e Prod. de, Fonte nº 0100000000, conforme Nota de Empenho nº 2020NE000368, reforçada
pela Nota de Empenho nº 2020NE002011, emitida em 15/10/2020, no valor de R$64.229,37 (sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e
sete centavos) que, no decorrer do exercício, poderá ser alterada por anulações ou reforços, conforme o caso, em função do nível de execução das despesas.

 
2- O valor correspondente ao exercício de 2021 será empenhado oportunamente.
 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO
 
Em decorrência do disposto na Cláusula Primeira deste Instrumento, o prazo de vigência contratual fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, a partir
de 03/11/2020, sendo sua eficácia condicionada à publicação de seu extrato no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em
cumprimento ao que dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993 e atualizações.
 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESILIÇÃO
 
 

A CONTRATANTE poderá resilir o presente Instrumento, sem qualquer ônus ou obrigação de indenizar, a qualquer tempo antes do prazo final estabelecido na
Cláusula Quarta deste Termo, mediante comunicação da decisão à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (triinta) dias, no caso de estar assegurada a
contratação de sucessora.
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
 
1- A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura deste Instrumento, prorrogáveis, a critério da
Administração, o comprovante da garantia de execução contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, adequada a este Termo Aditivo,
acrescido do prazo de 03 (três) meses, conforme estipulado no Contrato Originário.
 

a) a inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);
 
b) o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA- DA RATIFICAÇÃO

 
Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições constantes do Contrato originário e de seus aditamentos, cujos teores não sejam conflitantes com este
Termo Aditivo.
 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
 
As dúvidas e questões oriundas da execução deste Instrumento serão dirimidas no Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo - 1ª Subseção Judiciária.
 
Assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Instrumento em meio eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do
Sistema Eletrônico de Informações da CONTRATANTE.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Lúcia Caurel, Assessora de Licitações e Contratos, em 27/10/2020, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Willian Lopes de Aguiar, Usuário Externo, em 29/10/2020, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 6194968 e o código CRC DC37643D.
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Processamento de Dados Amazonas S.A

PREGÃO ELETRÔNICO - PE 11/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa Lince Segurança Eletrônica Ltda., CNPJ Nº 10.565.981/0001-78, situada na Rua Antônio
Mariano de Souza, 752 – Ipiranga – São José/SC, por seu representante legal o Sr. Willian Lopes de
Aguiar, portador da Carteira de identidade n° 3.975.588 SSP/SC e do CPF n° 028.383.199-57,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

São José/SC, 31  de  dezembro  de  2021.

Lince Segurança Eletrônica Ltda.
CNPJ n°: 10.565.981/0001-78

Willian Lopes de Aguiar

CPF nº: 028.383.199-57
Rg nº: 3.975.588 SSP/SC

Representante Legal



Processamento de Dados Amazonas S.A

PREGÃO ELETRÔNICO - PE 11/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

A empresa Lince Segurança Eletrônica Ltda., CNPJ Nº 10.565.981/0001-78, situada na Rua Antônio
Mariano de Souza, 752 – Ipiranga – São José/SC, por seu representante legal o Sr. Willian Lopes de
Aguiar, portador da Carteira de identidade n° 3.975.588 SSP/SC e do CPF n° 028.383.199-57,
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação do
presente certame.

São José/SC, 31  de  dezembro  de  2021.

Lince Segurança Eletrônica Ltda.
CNPJ n°: 10.565.981/0001-78

Willian Lopes de Aguiar

CPF nº: 028.383.199-57
Rg nº: 3.975.588 SSP/SC

Representante Legal



Processamento de Dados Amazonas S.A

PREGÃO ELETRÔNICO - PE 11/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, Willian Lopes de Aguiar, portador da Carteira de Identidade nº 3.975.588 SSP/SC e do CPF nº
028.383.199-57, como representante devidamente constituído da empresa Lince Segurança
Eletrônica Ltda., CNPJ Nº 10.565.981/0001-78, situada na Rua Antônio Mariano de Souza, 752 –
Ipiranga – São José/SC, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do pregão
acima mencionado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
(a) a proposta apresentada para participar do pregão acima mencionado foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do pregão acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão acima mencionado não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão
acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do pregão acima mencionado quanto a participar ou não da
referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão acima mencionado não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do pregão acima mencionado antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão acima mencionado não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão ou entidade responsável pela licitação antes da abertura oficial das propostas;
e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.
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São José/SC, 31  de  dezembro  de  2021.

Lince Segurança Eletrônica Ltda.
CNPJ n°: 10.565.981/0001-78

Willian Lopes de Aguiar

CPF nº: 028.383.199-57
Rg nº: 3.975.588 SSP/SC

Representante Legal
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Processamento de Dados Amazonas S.A

PREGÃO ELETRÔNICO - PE 11/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

A empresa Lince Segurança Eletrônica Ltda., CNPJ Nº 10.565.981/0001-78, situada na Rua Antônio
Mariano de Souza, 752 – Ipiranga – São José/SC, por seu representante legal o Sr. Willian Lopes de
Aguiar, portador da Carteira de identidade n° 3.975.588 SSP/SC e do CPF n° 028.383.199-57,
DECLARA que optou por não realizar a vistoria e que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço, não podendo alegar o desconhecimento das condições e
grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em
favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto
deste Pregão.

São José/SC, 31  de  dezembro  de  2021.

Lince Segurança Eletrônica Ltda.
CNPJ n°: 10.565.981/0001-78

Willian Lopes de Aguiar

CPF nº: 028.383.199-57
Rg nº: 3.975.588 SSP/SC

Representante Legal



Processamento de Dados Amazonas S.A

PREGÃO ELETRÔNICO - PE 11/2021

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E DO OBJETO LICITADO

A empresa Lince Segurança Eletrônica Ltda., CNPJ Nº 10.565.981/0001-78, situada na Rua Antônio
Mariano de Souza, 752 – Ipiranga – São José/SC, por seu representante legal o Sr. Willian Lopes de
Aguiar, portador da Carteira de identidade n° 3.975.588 SSP/SC e do CPF n° 028.383.199-57,
DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com
todas as exigências contidas no edital e anexos.

São José/SC, 31  de  dezembro  de  2021.

Lince Segurança Eletrônica Ltda.
CNPJ n°: 10.565.981/0001-78

Willian Lopes de Aguiar

CPF nº: 028.383.199-57
Rg nº: 3.975.588 SSP/SC

Representante Legal



Processamento de Dados Amazonas S.A

PREGÃO ELETRÔNICO - PE 11/2021

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

A empresa Lince Segurança Eletrônica Ltda., CNPJ Nº 10.565.981/0001-78, situada na Rua Antônio
Mariano de Souza, 752 – Ipiranga – São José/SC, por seu representante legal o Sr. Willian Lopes de
Aguiar, portador da Carteira de identidade n° 3.975.588 SSP/SC e do CPF n° 028.383.199-57,
DECLARA, sob penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São José/SC, 31  de  dezembro  de  2021.

Lince Segurança Eletrônica Ltda.
CNPJ n°: 10.565.981/0001-78

Willian Lopes de Aguiar

CPF nº: 028.383.199-57
Rg nº: 3.975.588 SSP/SC

Representante Legal
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