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ATENÇÃO 
 
SOLICITAMOS AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DESTE PREGÃO PRESENCIAL, POR FAVOR, PREENCHER A 

RETIRADA DE EDITAL QUE SE ENCONTRA NA PÁGINA 

SEGUINTE E ENVIAR PARA O E-MAIL: 

licitacaovassouras@gmail.com. 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 
 

Registro de Preços para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO 

DE ÁREAS VERDES COMPOSTA POR JARDINS, CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE 

ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ. 

 
 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

CNPJ: ___________________________ 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: _________________________ FAX: _____________________________ 

 

E.MAIL: ______________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

 

RG DO REPRESENTANTE: __________________________ 

 

TELEFONE: ___________________________________________________________ 

 

DATA:_____/_____/___ 
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P R E G Ã O   P R E S E N C I A L    Nº. 006/2020 

Sistema Registro de Preços 

E D I T A L 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, 

por meio da sua Pregoeira Oficial nomeada pela Portaria nº 607/2019, torna público que, 

devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal do Ambiente, 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo Alves Pereira, na forma do disposto no 

processo administrativo n.º 9.583/2019, fará realizar, no dia 28 de abril de 2020, às 10:00 

horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Vassouras, situada à Av. Otavio Gomes, nº 

395, Centro, Vassouras, licitação na modalidade PREGÃO para Registro de Preços, do 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, 

com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei 

Complementar nº 123 de 14.12.2006, pelo Decreto Municipal 2638/2007, Decreto 

Municipal n.º 3950/2016, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no 

presente edital. 

 

1.2 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas nos mesmos meios 

de comunicações que foram publicados o presente Edital, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar 

a formulação das propostas.  

 

1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas 

acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por 

escrito, até 02 (dois)dias úteis anteriores a do início da licitação, no seguinte endereço: 

Avenida Otávio Gomes, 395, de 10h00min até 16h00min, por meio do telefone (24) 2491-

9000 ou pelo e-mail licitacaovassouras@gmail.com 

 

1.3.1 O edital e seus anexos poderão ser adquiridos mediante a entrega de uma resma de 

papel A4, de 500 folhas, no endereço acima, da sede da PMV, pelo e-mail 

licitacaovassouras@gmail.comou através do site www.vassouras.rj.gov.br. Os 

interessados deverão portar, ainda, o carimbo da empresa que representam, com CNPJ. 

 

1.4 Os interessados poderão formular impugnações ao Edital em até 02 (dois) dias 

úteis anteriores à data do início da licitação, por escrito, no endereço indicado no item 1.3. 

 

1.4.1 Caberá ao Pregoeiro responder as impugnações e pedidos de esclarecimento 

deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização do certame, com 

encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por quaisquer das 

formas de divulgação previstas no item 1.2 deste Edital.  

 

1.5 A Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural é o órgão 
gerenciador do presente Registro de Preços, a quem caberá praticar todos os atos de 
controle e administração do Sistema de Registro de Preços. 

mailto:licitacaovassouras@gmail.com
mailto:licitacaovassouras@gmail.com
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2.  OBJETO 

 
2.1 O objeto do presente Pregão Presencial é o registro de preços para FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, 
PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA 
POR JARDINS, CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE 
VASSOURAS/RJ , conforme as especificações contidas no Termo de Referência – 
Anexo I.  
 
2.2 Os itens objeto do registro de preços poderão ser adquiridos pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR e por outros Órgãos e Entidades da Administração Pública denominados 
ÓRGÃO ADERENTE OU CARONA, até o limite de 100% dos quantitativos inicialmente 
registrados, conforme Decreto Municipal 3950/2016. 
 
2.3 As quantidades dos itens indicadas no Termo de Referência consistem em mera 
estimativa e não implicam em obrigatoriedade de contratação, servindo como referencial 
para a elaboração das propostas dos licitantes. 
 
2.4 Os locais e prazos de entrega dos Serviços do registro de preços estão indicados no 
Termo de Referência.  
 
2.5 É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666, 
de 1993.  

 

3. PRAZODA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados 

a partir da sua publicação. 

 

3.2 Os quantitativos dos itens indicados no Termo de Referência (Anexo I) são 

meramente estimativos e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR. 

 

4. ABERTURA 

 

4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela(o) 

Pregoeira(o) designada(o), a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no 

preâmbulo deste Edital. 

4.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que 

impeçam a realização deste certame na data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 

comunicação. 

 

5. VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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5.1 Estima-se o valor total em R$ 2.877.828,05 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete 

mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinco centavos). 

 

5.2 Os recursos necessários para as contratações decorrentes desta Ata de Registro 

de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho a 

seguir. 

 
Programa de Trabalho:06.01.185.410.037.2.805.000 

Natureza da Despesa: 33.90.39.00.00.00 

Fonte de Recursos: 04 

 

6.TIPO DE LICITAÇÃO 

 

6.1 O presente Pregão Presencial reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1  A participação neste Pregão é para empresas cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, 

mantido pela PMV. 

 

7.2 Não serão permitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 

Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, bem como nos 

incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/ 93.  

 

7.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas 

no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 

 

7.4  Um licitante ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços e, 

caso um licitante, participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

 

7.4.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 

5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica 

ou financeiramente a outra empresa. 

 

8. CREDENCIAMENTO (DOCUMENTOS ENTREGUES FORA DOS ENVELOPES) 

 

8.1 As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do Pregão Presencial 

por seu representante legal, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato 

Constitutivo acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do 

instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma 

reconhecida, com poderes expressos para o seu representante formular ofertas e lances 
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de preços na sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem 

como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.    

 

8.2 A documentação referida no item 8.1 poderá ser substituída pela Carta de 

Credenciamento (Anexo IV), a qual deverá ser apresentada juntamente com a carteira de 

identidade do credenciado e documento que comprove a representação legal do 

outorgante com firma reconhecida em cartório. 

 

8.3 Todos os documentos mencionados neste item deverão ser entregues ao Pregoeiro 

fora de qualquer envelope. 

 

8.4 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada 

ao Pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao 

bom andamento das sessões públicas. 

 

8.5 É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar 

mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes 

envolvidos. 

 

8.6 Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 

munidos dos documentos mencionados nos itens 8.1 e 8.2. A ausência desta 

documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a 

classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor eventual recurso das 

decisões do Pregoeiro, ficando o licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos. 

 

8.7 O licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e 

habilitação, mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes 

mencionados acima, a Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação 

Anexo VII, conforme inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02. 
 

OBS: A Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

é condição essencial para a abertura da proposta, visto a peculiaridade de inversão das 

fases nesta modalidade de licitação, ou seja, no Pregão, primeiro abre-se o envelope das 

propostas e depois o envelope de habilitação do vencedor. As empresas que não 

entregarem esta declaração não poderão entregar os envelopes, recebendo-os de 

volta lacrados, se for o caso. 

 

8.8 Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar 

nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo VI, 

juntamente com o credenciamento da empresa. 

 
 

9.DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

9.1 No local, data e hora fixados no item 1.1, apresentarão os licitantes suas propostas e 

habilitação em 02 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, 
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respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um 

deles as seguintes indicações: 

 
ENVELOPE “A” 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020 

 
NOME COMPLETO 

ENDEREÇO DO LICITANTE 

ENVELOPE “B” 
 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2020 
 

NOME COMPLETO 
ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

9.2 Os documentos do ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS, poderão ser 

apresentados em 01 (uma) via no impresso padronizado fornecido pela Administração 

(Anexo II) ou modelo idêntico a ser apresentado pelo licitante, as quais deverão ser 

preenchidas integralmente por processo mecânico ou eletrônico pelo licitante e 

devidamente rubricadas pelo representante legal ou por procurador com poderes 

expressos para representá-lo no pregão, apresentadas em papel timbrado da empresa ou 

com o carimbo de CNPJ. 

 

9.2.1 Deverá ser entregue junto com a PROPOSTA DE PREÇOS no ENVELOPE “A“, a 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS ,dos valores informados na 

Proposta de Preços, conforme ANEXO XVI. 
 

9.3 Os preços serão apresentados em algarismos e por extenso e cotados em moeda 

nacional, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por extenso. 

 

9.4 A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem 

como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, 

financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto 

desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de 

pagamento ou reajustamento de preços será considerada.  

 

9.5 Ficará a exclusivo critério da Comissão de Pregão eliminar, parcial ou totalmente, a 

proposta apresentada com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que não possa 

ser interpretada pela Comissão de Pregão. 

 

9.6 As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 
 

9.6.1 Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o produto será corrigido, 
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

 

9.6.2 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
 

9.6.3 Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação; 
 

9.6.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
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compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão 

Presencial. 

 

9.7 Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 

deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do 

artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93, e rubricados pelo representante 

legal do licitante. 
 

9.8 O Pregoeiro poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos. 
 

9.9 O ENVELOPE “B” conterá os documentos especificados no item 11. 
 

10- PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

10.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os 

licitantes, com a declaração mencionada no item 8.7 e com os envelopes “A” e “B”, 

apresentados na forma anteriormente definida.  
 

10.2 Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 8, o 

Pregoeiro procederá a abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, 

com a consequente divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 
 

10.3 Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da proposta 

de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço. 

 

10.4 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 10.3, o 

Pregoeiro proclamará a qualificação preliminar dos licitantes com as três melhores 

propostas, além do licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.  
 

10.5 Aos licitantes qualificados serão dadas oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor 

da proposta classificada de maior preço. 
 

10.6 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 

10.7 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes qualificados, na forma dos itens 

10.3, 10.4 e 10.5, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta escrita 

de maior preço, seguido dos demais, em ordem decrescente de valor. 
 

10.8 O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo e de valor dos 

lances, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da Sessão.  
 

10.9  Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 
 

10.10 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido em primeiro lugar. 
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10.11 Havendo empate ficto no momento do julgamento das propostas será assegurado 

às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a preferência na contratação, caso a 

proposta de menor preço tenho sido apresentada por empresa que não detenha tal 

condição. 

 

10.11.1 Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas 

ou das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas 

apresentadas iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada. 

 

10.11.2 Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço do certame, 

no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena 

de preclusão. 

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente na 

forma da alínea a, abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão 

convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, 

para o exercício de igual direito. 

c) Na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances 

e existindo equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua 

proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta 

inferior à melhor classificada. 

 

10.11.3 Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser 

contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente de menor preço do certame. 

 

10.12 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 
 

10.13 A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no 

item 19 do edital. 

 

10.14 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, 

os licitantes qualificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
 

10.15 Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 

10.16 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente. 
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10.17 Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições de habilitação. 
 

10.18  Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o 

Pregoeiro declarará o licitante vencedor. 
 

10.19 Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 

verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das 

exigências de habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste edital, 

sendo o objeto do certame a ele adjudicado quando constatado o desinteresse dos demais 

licitantes na interposição de recursos. 
 

10.20 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja 

obtido melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada 

em ata. 
 

10.21 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 

relevantes, e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Comissão, bem 

como pelos licitantes presentes. 
 

10.22 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) 

dias, contados da data da sua entrega. 
 

10.23 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura 

Municipal de Vassouras, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por 

igual prazo. 
 

11. DA HABILITAÇÃO  

 

Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar do 

presente certame: 

 

11.1 Habilitação Jurídica 

a) registro Comercial, no caso de empresário, pessoa física; 

b) cédula de identidade do(s) sócio(s); 

c)ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com todas as 

alterações ou consolidação respectiva; 

d) inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

e)decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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 e) a sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 

a 1.092 da Lei Federal n° 10.406/2002, deverá mencionar, no contrato social, por força do 

artigo 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração; 

 f) ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, 

bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovação. 

 

11.1.1Tendo sido apresentados os documentos de habilitação jurídica 

referenciados nos itens acima quando do credenciamento do licitante, fica dispensada sua 

nova apresentação como documento de habilitação 

 

11.2 Regularidades Fiscal e Trabalhista 

 

 a)prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b)prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c)prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante com a apresentação das seguintes certidões: 

 

c.1)Fazenda Federal, a apresentação daCertidão Conjunta Negativa de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com 

efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições 

sociais previstas nas alíneas aad, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;  

 

c.2)Fazenda Estadual, a apresentação da certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela 

Secretaria Estadual de Fazenda e certidão da Dívida Ativa para fins de licitação, ou se for 

o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de 

inscrição estadual; 

 

c.2.1) caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a 

prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio de apresentação da 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidão da 

Dívida Ativa para fins de licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o 

caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de 

inscrição estadual; 

 

c.3)Fazenda Municipal,apresentação da certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou, se for o caso, 

certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição 

municipal; 

 

d)Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS-CRF); 
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e)prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou da 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

 

11.2.1 Caso a documentação apresentada pela microempresa ou pela empresa de 

pequeno porte contenha alguma restrição, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas que tenham efeito 

negativo. 

 

11.2.2 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da 

Administração. 

 

11.2.3 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 87 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

11.3 Qualificação Econômico-financeira 

 

a) Certidões Negativas de Falências e Concordatas expedidas pelos 

distribuidores da sede. Se o proponente não for sediado na Comarca de 

Vassouras esta deverá  vir acompanhada de declaração oficial da autoridade 

judiciária competente, relacionando o distribuidor que, na Comarca de sua sede, 

tenha atribuição para expedir certidões negativas de falências e concordatas; 

 a.1) Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição 

de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de 

recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega 

da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já 

foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente. 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei,incluindo Termo de Abertura e 

Encerramento do livro contábil, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação 

da proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo 

vedada a sua substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou 

balanços provisórios, registrado na Junta Comercial. 

c) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

d) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade (balanço de abertura) registrado na Junta 

Comercial; 

e) As empresas deverão apresentar capital mínimo ou patrimônio líquido de 

10% do valor estimado para a contratação. 
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11.4 Qualificação Técnica  

 

1.1. A empresa contratada deverá comprovar qualificação técnica para a execução dos 

serviços através do atendimento dos itens que seguem: 

a. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da 

empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), através de certidão de registro de pessoa 

jurídica, dentro da validade, com habilitação no ramo de engenharia, compatível 

com o objeto deste projeto, em atendimento a Resolução CONFEA nº 413 de 

20/06/1997. 

  

b. Comprovação de aptidão da contratada (empresa) para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, na forma estabelecida no inciso II e §§ 2º e 3º 

do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/ 1993, limitada esta exigência a parcela de 

maior relevância: 

- Manutenção e conservação de áreas verdes em logradouros e vias públicas. 

 

c. Comprovação do licitante de possuir, na data prevista da licitação, Engenheiro 

Engenheiro Agrônomo (CBO 2221-10) ou Engenheiro Florestal (CBO 2221-20) 

devidamente reconhecido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia, detentor CAT – Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA, que 

comprove ter o profissional, executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 

ainda, para empresa privada, serviços de característica técnicas iguais ou similares 

à do objeto da presente licitação, limitada esta exigência exclusivamente às 

parcelas de maior relevância: 

- Manutenção e conservação de áreas verdes em logradouros e vias públicas. 

  

d. Comprovação no ato da homologação, de possuir a LPU – Licença de Porte e Uso 

de moto-serra expedido pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, relativo aos equipamentos Moto-serra e Moto-poda 

em atendimento à Portaria 149 de 30 de dezembro de 1992 do IBAMA. 
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e. Comprovação através de Certidão de Regularidade no CTF/AIDA - Cadastro 

Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental da empresa 

junto ao IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Instrução Normativa IBAMA 10/2013), de que a empresa contratada 

está cadastrada no código 0004-00 na categoria e atividade de Gerenciamento de 

resíduos sólidos não perigosos, autorizada a transportar os resíduos da atividade 

em rodovia estadual/federal. 

 

f. Comprovação através de certidão expedida pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis de que a empresa contratada está 

autorizada a transportar os resíduos da atividade de poda (madeira) em rodovia 

estadual/federal. 

 

g. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 

certame. 

 

h.  No decorrer da execução dos Serviços, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

11.4.1  Atestado de vistoria (anexo XIII) assinado pelo servidor responsável ou a 

declaração de não vistoria (anexo XIV).Que deverá ser agendado através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

 

11.5 Declaração Relativa ao Trabalho de Menores 

 

11.5.1 Para fins de comprovação de atendimento do inciso V, do art. 27, da Lei nº 

8.666/93 deverá ser apresentado declaração do licitante de que não possui em seu quadro 

funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, consoante art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, na forma do Anexo V – Declaração para atendimento ao 

inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93. 
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11.6 Declaração de Atendimento à Lei Complementar nº 123/06 

11.6.1 Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/06, em especial quanto ao seu artigo 3º, na forma do Anexo VI - 

Declaração para microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual e 

cooperativas enquadradas no art. 34, da lei nº 11.488, de 2007, juntamente com o 

Credenciamento.  

 

11.7 Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser apresentados no 

original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da 

Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

11.8 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

11.9  Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 

  
11.9.1 O licitante deverá apresentar no envelope Habilitação,  Declaração de Inexistência 
de Fato Superveniente Anexo VIII, na forma do art. 32, parágrafo 2º da Lei 8666/93. 
  
11.10  Declaração de Recebimento de documentos e as informações necessárias 

  
11.10.1 O licitante deverá apresentar no envelope Habilitação, Declaração de recebimento 
de documentos e as informações necessárias Anexo IX, na forma do art. 30, III da Lei 
8666/93. 
 

11.11 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na 

hipótese de inexistência de recursos, ou pela AUTORIDADE COMPETENTE na hipótese 

de existência de recursos. 

 

11.12 Se o licitante desatender às exigências previstas no Edital, o Pregoeiro examinará 

a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for 

necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor.  

 

12. RECURSOS 

 

12.1Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata 

da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração 

com poderes específicos para tal. Os licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 

(três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões no mesmo prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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12.2 A não apresentação de razões escritas acarretará como consequência a análise do 

recurso apenas pela síntese das razões orais. 

 

12.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

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

aproveitamento. 

 

12.5 As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio do 

pregoeiro que poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo ao Secretário 

requisitante, devidamente informado, para decisão final. 

 

13. ADJUDICAÇÃO 

 

13.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

arrematante, com a posterior homologação do resultado pelo Sr. Secretário(a). Havendo 

interposição de recurso, após o julgamento, o Sr(a) Secretário(a)adjudicará e homologará 

o procedimento. 

 

13.2 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo  Senhor(a) Secretário(a), será o 

licitante vencedor convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas, para a lavratura da ata de registro de preços.  

 

13.3 Deixando o adjudicatário de assinar a Ata de Registro de Preços no prazo fixado, 

poderá o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, 

examinar e negociar as ofertas subsequentes, bem como a qualificação dos licitantes, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

13.4 O licitante vencedor deverá encaminhar a Proposta de Preços (Anexo II), com os 

respectivos valores readequados ao valor total apresentado pelo lance vencedor e a 

Composição de custos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do 

encerramento da etapa competitiva. 

 

13.5 O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado trimestralmente 

na AEMERJ e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

13.6 Uma vez lavrada a Ata de Registro de Preços o ÓRGÃO GERENCIADOR e os 

ÓRGÃOS ADERENTES estarão aptos a proceder aos procedimentos para as respectivas 

contratações. 

 

14. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

14.1 Dentre outras atribuições inerentes à licitação, cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR: 

a) gerenciar a ata de registro de preços; 
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b) acompanhar constantemente a flutuação dos preços no mercado de modo a manter a 

vantajosidade; 

c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

d) publicar trimestralmente na Imprensa Oficial os preços registrados e suas atualizações, 

para fins de orientação dos ÓRGÃOS ADERENTES; 

e) gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro 

de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.  

 

15. A CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

15.1 A Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com 

efeito de compromisso para futura contratação, nos termos definidos no Termo de 

Referência (Anexo I). 

 

15.2 A contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de 

acordo com a necessidade do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 

15.3 Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas 

próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 

15.4 A contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será formalizada por 

emissão de nota de empenho de despesa, autorização de Serviço ou outro instrumento 

similar, conforme disposto no artigo 62, da Lei nº 8.666/1993. 

 

15.5 O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das condições de 

habilitação e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do PMV. 

 

15.6 O fornecedor registrado deverá manter durante toda a vigência da Ata de Registro 

de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 

condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de 

participação.  

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da instituição financeira contratada pela PMV cujo número e agência deverão ser 

informados pelo adjudicatário até a assinatura da Ata. 

 

16.2  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pela PMV ou caso verificado pelo 

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa 

da instituição financeira contratada pelaPMV, abrir ou manter conta corrente naquela 

instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 

outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 

adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 
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16.3 A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal/fatura, atestada e acompanhada 

da Requisição do objeto, para pagamento a Prefeitura Municipal de Vassouras, de 

acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), com os 

comprovantes de recolhimento mensal do FGTS e INSS. 

 

16.4 O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data final do 

período de adimplemento de cada parcela, com o devido atesto da(s) Nota(s) Fiscal (ais). 

 

16.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

16.6 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 

partir da data da respectiva reapresentação. 

 

16.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 

IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em 

prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês 

pro rata die. 

 

16.8 O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 

ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de 

julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro 

deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da Resolução SER 

047/2003. 

 

17. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE 

 

17.1 O ÓRGÃO ADERENTE poderá, mediante prévia anuência do ÓRGÃO 

GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por 

meio da realização de pesquisa de mercado, aderir a Ata de Registro de Preços. 

17.2 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 

de preços para o ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, independente 

do número de não participantes que aderirem. 

17.3 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por ÓRGÃO 
PARTICIPANTE ou ADERENTE, a cem por cento do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços. 
 

17.4 O fornecedor não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão 

pelo ÓRGÃO ADERENTE. 

 

17.5 Desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da ata, assumida com o ÓRGÃO GERENCIADOR o 

fornecedor poderá contratar com o ÓRGÃO ADERENTE. 
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17.6 Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO ADERENTE deverá 

efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 

da ata, devendo cumprir as atribuições inerentes e demais orientações do ÓRGÃO 

GERENCIADOR.  

 

17.7 O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições de habilitação 

do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do PMV. 

 

17.8 Compete ao ÓRGÃO ADERENTE: 

a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços; 

b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações; 

c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas; 

d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores da PMV as penalidades 

aplicadas ou informá-las ao ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 

18. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:  

 

18.1 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços; 

b)não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste setornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 daLei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

18.1.1 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do item 

18.1será formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o 

contraditório e a ampla e prévia defesa. 

 

18.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer 

da licitação: 

19.1.1Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 
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19.1.2 Apresentar documentação falsa; 

19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

19.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.6 Cometer fraude fiscal; 

19.1.7 Fizer declaração falsa; 

19.1.8 Ensejar o retardamento da execução do certame; 

19.1.9 Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

 

19.2 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

a) Multa de até 01% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com oMunicípio, pelo 

prazo de até cinco anos; 

 

19.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

19.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

19.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

19.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

20. ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

20.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no item 20 do 

Termo de Referência. 

 

20.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 

Contrato. 

 

20.3 Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da 

aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, 

contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo. 

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

21 
 

 

9.583/19 

21.1 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

21.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei 

Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de 

defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação.   

 

21.3 No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 

ficarão sob a guarda do Pregoeiro, e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 

participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 

21.4 O Pregoeiro manterá em seu poder, até a formalização da Ata de Registro de Preços 

com o adjudicatário, os envelopes de habilitação fechados dos licitantes que não tiveram 

seus documentos analisados. Após, e desde que não haja recurso administrativo 

pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os licitantes deverão 

ser notificados a retirar os envelopes de habilitação, no prazo de 60 (sessenta) dias. Se 

houver recusa expressa ou tácita do interessado, o Pregoeiro estará autorizado a inutilizá-

los.  
 

21.5 À critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 

resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 

 

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do término.  

 

21.7 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos 

fatos. 

 

21.8 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

 
21.9 Os preços registrados serão publicados trimestralmente na Imprensa Oficial. 
 

21.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Competente, com auxílio do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio. 

 

21.11 Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Anexo I –Termo de Referência 

Anexo II – Proposta de Preços 

Anexo III –Ata de Registro de Preços 

Anexo IV – Modelo de Carta de Credenciamento 

Anexo V – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores 
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Anexo VI–Modelo de Declaração para ME /EPP 

Anexo VII – Modelo de Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação 

Anexo VIII – Declaração a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

Anexo IX – Declaração de recebimento de todos os documentos e as informações 

necessárias 

Anexo X – Valor máximo aceitável para contratação do objeto 

Anexo XI – Cronograma Físico-Financeiro 

Anexo XII – Minuta de Contrato 

Anexo XIII – Atestado de Vistoria 

Anexo XIV – Declaração de Não Vistoria 

Anexo XV - Convenção Coletiva De Trabalho 2019/2020  

Anexo XVI – Composição de Custo  

 

21.11 O foro central da Comarca do Município de Vassouras-RJ é designado como o 

competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, 

contratação e execução dela decorrentes. 

 
Vassouras, 12 de março de 2020. 

____________________________________ 

Danilo Alves Pereira 

Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE 

PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS POR JARDINS, 

CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ 

 

Sumário 
 
1. Introdução 

2. Objeto da contratação 

3. Finalidade 

4. Justificativa 

5. Enquadramento Legal do Objeto Contratado 

6. Definição dos serviços 

7. Fornecimento de material para execução e manutenção 

8. Produtividade por atividade 

9. Execução dos serviços 

10. Veículos, máquinas e equipamentos 

11. Instalações 

12. Mão de Obra (Pessoal) 

13. Planejamento e logística operacional 

14. Quantitativos da contratação 

15. Obrigações da contratada 

16. Localização de aplicação dos serviços 

17. Fiscalização dos Serviços e Gestão do Contrato 

18. Destinação final dos resíduos 

19. Medições dos serviços 

20. Recebimento do Objeto 

21. Habilitação técnica 

22. Prazo de execução 

23. Validade das propostas 

24. Valor máximo estimado da contratação 
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Anexos 

 

1. Planilha Orçamentária 

2. Cronograma Financeiro 

3. Planilha composição de itens de mão de obra e equipamentos de serviços de 

jardinagem 

4. Planilha de composição de custo unitário de serviços de jardinagem 

5.  Planilha composição de itens de mão de obra e equipamentos de serviços de poda de 

árvores 

6. Planilha de composição de custo unitário de serviços de poda de árvores 

7. Planilha composição de itens de mão de obra e equipamentos de serviços de 

recolhimento de galhada 

8. Planilha de composição de custo unitário de serviços de recolhimento de galhada 

9. Planilha de composição de administração local 

10. Modelo de Proposta de Preços 

11. Convenção Coletiva de Trabalho 

12. Dimensionamento Mao de obra Jardineiro 

13. Dimensionamento mão de obra Auxiliar de Jardinagem 
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2. Introdução 

O Município de Vassouras está localizado na região Centro Sul Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro, apresenta característica topográfica montanhosa e é detentora de um 

riquíssimo legado histórico-cultural, herança dos tempos áureos do café no Vale do Rio 

Paraíba do Sul. Vassouras é considerada o berço da diversidade cultural e tem se 

consolidado como importante destino turístico no estado do Rio de Janeiro. 

Parte desse legado se materializa pelo conjunto urbanístico e paisagístico existente até 

hoje na cidade, tombado pelo IPHAN. 

Herança da época dos Barões do Café, a cidade possui um centro histórico provido de 

grandiosos palacetes e suntuosos casarões, reflexo de sua historia cheia de riquezas. 

Marca de um tempo chamado então de “Ouro Verde”, em que a cidade foi o coração do 

Brasil Império movido pela economia do cultivo do café e pelas mãos dos escravos. 

A área urbana, nos seus diversos segmentos, objeto deste Termo de Referência/Termo de 

referência, possui praças, canteiros e rotatórias diversas que representam, em síntese, o 

adorno da cidade e que devido ao investimento nos últimos anos na harmonização desses 

espaços, por meio da melhoria das praças e parques já existentes e embelezamento de 

canteiros e vias através do paisagismo, necessita de atenção da gestão municipal; seja 

para dar continuidade na implantação em áreas que ainda necessitam como para manter o 

que já foi feito. Nesse foco, chamado de re-humanização dos lugares comuns aos 

cidadãos, a municipalidade criou uma sistemática e programática atenção, voltada para 

seu embelezamento, com a implantação de um ordenado programa de manutenção de 

parques, praças, monumentos públicos, jardins, canteiros e afins. 

Este projeto permite uma reformulação no visual urbano buscando a interatividade do 

cidadão vassourense com a sua cidade. O feito de tudo isso é endereçado à elevação da 

autoestima dos munícipes, com uma comunidade mais alegre e participativa no avanço da 

cidade, principalmente para aqueles que têm nos espaços públicos sua única condição de 

lazer. 

Para essa operação que se vislumbra a Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, da Prefeitura Municipal de Vassouras, providências legais e 

administrativas para a continuidade deste projeto através da abertura de processo 

administrativo licitatório, para a contratação de empresa de engenharia especializada para 

a execução de serviços de manutenção, conservação paisagística, poda de plantas 
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ornamentais e irrigação nas áreas verdes compostas pelos jardins, canteiros e áreas nas 

vias públicas e praças e poda de árvores do município de Vassouras/RJ. 

3. Objeto da Contratação 

O presente Termo de Referência tem por objeto a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E 

IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS POR JARDINS, CANTEIROS E ÁREAS E PODA 

DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ. 

4. Finalidade 

Futura e eventual contratação para execução, na medida em que se fizer necessário ante 

a demanda, dos serviços de manutenção, conservação paisagística, poda de plantas 

ornamentais e irrigação nas áreas verdes compostas pelos jardins, canteiros e áreas nas 

vias públicas e praças e poda de árvores do município de Vassouras/RJ.  

 

5. Justificativa 

 Modernizar o processo e buscar incessantemente uma solução eficaz para dar 

continuidade na harmonização da cidade, mantendo tudo aquilo que foi 

desenvolvido nos últimos anos e atendendo novas áreas; 

 Manter em alta a autoestima da população por meio de embelezamento 

paisagístico das praças, parques, áreas ajardinadas e espaços de uso coletivo; 

 Aumentar espaços de lazer da população; 

 Oferecer visão paisagística agradável e interativa; 

 

6. Enquadramento Legal do Objeto Contratado 

6.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, 

de que trata a Lei nº 10.520/2002 por possuir padrões de desempenho e 

características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, 

podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. 

6.2. O presente certame se processará por meio do Sistema de Registro de Preço na 

modalidade de Pregão Presencial e obedecerá integralmente, a Lei 10.520/2002 e 

subsidiariamente a Lei 8.666/93, bem como as condições estabelecidas no Edital 

de Pregão e seus anexos. 
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7. Definição dos Serviços 

7.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações e 

demais elementos técnicos relacionados neste termo de referência. Entendem-se 

como serviços objeto do presente projeto: 

 

7.1.1. Manutenção e conservação das áreas verdes existentes nos jardins e 

canteiros centrais e laterais das vias públicas, parques, praças e demais 

locais, especificados na relação de Pontos de Atendimento; 

7.1.2. Serviços de manutenção, poda de plantas ornamentais e de árvores do 

Município de Vassouras; 

7.1.3. Irrigação e adubação com auxilio de máquinas e equipamentos específicos 

para execução dos serviços nos locais especificados; 

7.1.4. Capina manual e mecânica para retirada de ervas daninha (espécies 

invasoras); 

7.1.5. Roçagem mecânica de gramados existentes nos canteiros e abrangida pelo 

projeto. 

 

Como metodologia no planejamento adotou-se a divisão dos serviços por sua natureza e 

tipo, podendo cada uma destas frentes possuírem mais de uma equipe, caso necessário, 

ao perfeito atendimento, mesmo que concomitantemente. 

I - Manutenção de Áreas Verdes 

 

Os serviços executados nas áreas de Parques, Praças, Jardins e afins, constituir-se-ão 

nos tratos culturais e cuidados necessários ao perfeito e contínuo desenvolvimento da 

vegetação, evitando-se que a mesma fique em estado de dormência vegetativa ou se 

degrade, além de implantação e recuperação (reposição contínua) paisagística das áreas 

públicas. No caso de implantação, pós-emissão de ordem de serviço emitido pela 

secretaria. Os tratos culturais se repetirão de maneira constante e continuada buscando a 

formação de “stands” que representem o bem desse objeto desse trabalho, em 

periodicidade definida compreendendo as seguintes ações: 

 Catação de papéis, folhas e outros objetos estranhos ao ambiente cultivado e 

conservado; 

 Coroamento de árvores, arbustos e plantas herbáceas; 
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 Manter canteiros e arranjos (conjuntos de plantas) decorativas; 

 Organização de arranjos florais; 

 Adubar e corrigir o solo; 

 Combater biológica e quimicamente pragas e doenças em plantas ornamentais. 

Ou seja, controle fitossanitário; 

 Podar árvores e arbustos; 

 Replantios e adubação; 

 Aparar os gramados (corte de gramíneas); 

 Irrigação permanente as áreas cultivadas; 

 Coletar todos os restos vegetais provenientes dos tratos culturais, ensacando-

os em sacos de lixo de 200 litros ou em “big-bags” e removê-los para área de 

transbordo ou destinação final, indicada pela Prefeitura Municipal de 

Vassouras.; 

 Conduzir e recolher pessoal do trabalho, do canteiro de obra aos locais de 

serviço e vice versa; 

 Capina de canteiros divisores de pista de rolamento (manual ou mecanizada). 

7.2. Descrição dos Serviços 

- Roçagem de área gramada os locais de atendimento definidos. 

O corte da grama deverá ocorrer quando a altura do limbo foliar ultrapassar os 6 

centímetros. Sendo o ideal a manutenção da altura entre 4 – 5 centímetros. 

Sempre que se realizar a roçagem, é necessária a realização do acabamento nas bordas 

dos arranjos e nas extremidades dos gramados e canteiros.  

Todo o material gerado da roçagem deverá ser rastelado, assim como possíveis resíduos 

da varrição, os quais serão acondicionados em „bags‟ ou sacos de lixo de 200 litros e 

devidamente descartados, obtendo a destinação final. 

- Capina manual e/ ou mecânica dos locais de atendimento definidos 
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A capina terá a finalidade de eliminar ervas daninhas, invasoras dos gramados e canteiros, 

extirpando as raízes e evitando a rebrota. 

Quando programada a realização da mesma, a CONTRATADA deverá informar à 

fiscalização. Porém deverá ser um serviço permanente, constante, intensificado nos meses 

de maio/ junho e julho, ou seja, época de estiagem e que o gramado entra no período 

vegetativo, além de aumentar a competição por água entre o gramado e as invasoras. 

O material residual gerado da operação de capina deverá ser acondicionado em “bags” ou 

sacos de lixo de 200 litros, já supracitado acima. 

O serviço de manutenção de áreas verdes deverá ser executado com mão-de-obra 

especializada e treinada, de forma a garantir a qualidade padrão dos serviços e segurança 

do trabalho. Fato justificado pelo serviço da jardinagem consistir em cultivo específico de 

espécies vegetais, conferindo as plantas e aos arranjos florais condições vegetativas 

saudáveis e viçosas.  

- Poda ornamental, fitossanitária e estrutural 

A poda ornamental de cercas-vivas e de arbustos ornamentais terá a finalidade de manter 

os agrupamentos vegetativos homogêneos em forma decorativa e harmoniosa, evitando 

que as espécies vegetais cresçam de maneira desorganizada e de forma incompatível com 

sua localização. 

A poda estrutural deverá conferir uma forma geométrica que mantenha a estrutura da 

planta e a harmonia paisagística ao observador. 

A poda ou remoção definitiva de árvores de médio e grande porte só poderá ser executada 

mediante prévia autorização por meio de ordem de serviço específica emitida pelo órgão 

ambiental de gestão direta, obedecendo às leis ambientais vigentes e sob orientação e 

responsabilidade técnica de Engenheiro Agrônomo pertencente ao corpo técnico da 

CONTRATADA. 

Para a execução de tais atividades será necessária a utilização de motosserras, moto-

podas, tesouras de poda, equipe especializada em poda, além de todas as ferramentas 

necessárias a boa execução dos serviços; onde os primeiros equipamentos citados 

deverão estar devidamente licenciados junto ao órgão ambiental. 

- Controle Fitossanitário dos pontos de atendimento 
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O controle fitossanitário deverá ser realizado sob orientação, coordenação e 

responsabilidade de um Engenheiro Agrônomo, legalmente habilitado como responsável 

técnico pela execução dos serviços, obedecendo aos procedimentos para identificação da 

praga e/ ou patógeno, recomendação do tipo de controle, dosagens, modalidade de 

aplicação e demais procedimentos. Atentando para defensivos permitidos por órgãos 

fiscalizadores em áreas urbanas e priorizar o combate à praga por tratos culturais e meios 

biológicos.  

Quando da aplicação de defensivos, se necessária, deverá observar as condições 

meteorológicas adequadas a cada produto. Sendo suspenso o serviço sob ameaças de 

ventos fortes ou chuvas, visando prevenir a deriva do produto para áreas vizinhas ou 

escoamento ocasionado pela chuva. 

O descarte de embalagens de defensivos, quando utilizado no serviço, deverá ser 

destinado conforme preceito da logística reversa, atentando para os procedimentos de 

descarte definidos na metodologia de destinação de embalagens de agrotóxicos. 

- Irrigação dos pontos de atendimento com caminhão tanque 

A irrigação das áreas verdes visa manter as condições hídricas no solo de modo a 

preservar as condições vegetativas. 

A atividade deverá ocorrer em todos os canteiros cultivados, de praças, parques e jardins 

públicos, assim como canteiros de vias públicas. 

A água será disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Vassouras por meio de 

abastecimento convencional de água da rede ou a mesma indicará o local para captação 

sob sua responsabilidade ambiental.  

O programa de rega será objeto de planejamento semanal com a participação da 

fiscalização do contrato. 

I – Manutenção Paisagística de Praças, Parques, Jardins e Áreas Correlatas 

Estes serviços deverão ser executados por mão-de-obra especializada, estritamente de 

acordo com o plano estabelecido mediante ordem de serviço específica, determinando 

quais tarefas deverão ser executadas com estabelecimento de prazos de execução. 

Para a implantação de novas áreas ou recuperação de áreas verdes existentes, caberá a 

Prefeitura Municipal de Vassouras a definição; podendo fazer a intervenção por motivação 

própria ou por sugestão da contratada, porém em ambos os casos, a atividade deverá ser 
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precedida de um projeto executivo ou de croqui elaborado com a participação da 

fiscalização e contratada. 

Todas as mudas fornecidas pela CONTRATANTE deverão ser de primeira qualidade, tanto 

física quanto botânica, produzida em condições fitossanitárias adequadas e entregues em 

perfeitas condições de plantio, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelos 

cuidados com seu manuseio e proteção nos serviços de carga, transporte e descarga e 

plantio. 

O plantio deve ser planejado e executado segundo a disponibilidade de grama e mudas, a 

fim de evitar a ociosidade da mão-de-obra. 

A distribuição das plantas e placas de grama quando no plantio não deverá ocorrer acima 

da necessidade, em um único ponto exigindo retrabalho para recolocação em outros 

pontos. 

- Conservação do Solo 

A Prefeitura Municipal de Vassouras exige que as práticas conservacionistas sejam 

observadas em todas as atividades de implantação e manutenção das áreas verdes do 

município. 

 

- Adubação orgânica e química 

A adubação química ocorrerá de acordo com a necessidade do sistema solo-planta, após 

análise de solo e vegetal ou após análise de aspectos sintomatológicos de deficiência 

mineral observado atrelado a espécie em questão. 

A adubação terá a finalidade de manter a saúde nutricional das plantas, permitindo a 

formação de espécies sadias e vegetativamente exuberantes. 

 

7.3. A empresa CONTRATADA deverá utilizar um sistema de comunicação eficiente 

que possibilite o contato imediato com seu engenheiro e encarregados 

responsáveis por cada atividade, com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade 

dos serviços. 

 

8. Fornecimento de materiais para execução e manutenção 
 

8.1. Ficará por conta da empresa contratada o fornecimento de todo o material e 

ferramental necessário ao desempenho da execução do presente termo de 

referência, restrito aos discriminados nas planilhas de composição de custos dos 

serviços consolidada na planilha orçamentária, cabendo o fornecimento dos 
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demais materiais à CONTRATANTE tais como: fornecimento de água de irrigação, 

mudas de plantas, árvores, gramíneas, defensivos e adubos químicos, terra 

adubada entre outros. 

 

9. Produtividade por atividade 

9.1. Para fins de quantificação dos funcionários envolvidos na execução dos serviços 

de jardinagem, foi adotada como parâmetro de produtividade a IN 002/2008 – do 

MPOG do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão conforma abaixo: 

ITEM SERVIÇO UNIDADE PRODUTIVIDADE/DIA/FUNC          

1 

SERVIÇOS DE LIMPEZA ÁREAS EXTERNAS M2 1.200 

2 
SERVIÇOS DE JARDINAGEM M2 600 

  

10. Execução dos Serviços 

10.1. Os serviços deverão ser executados pela empresa contratada de segunda-

feira a sexta-feira no horário das 7 às 16 horas com intervalo de 1 hora de 

refeição, podendo ser alterado de acordo com o planejamento logístico da 

empresa CONTRATADA e demanda da CONTRATANTE, excluindo sábados, 

domingos e feriados; salvo se solicitado pela Secretaria Municipal do Ambiente 

Agricultura e Desenvolvimento Rural via emissão de ordens de serviço específica, 

indicando os locais, os serviços, o contingente de mão de obra e equipamentos 

necessários a sua perfeita concretização. 

 

10.2. A ordem de serviço de execução inicial (OS) será expedida pela Secretaria 

do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, órgão que fiscalizará e 

coordenará os trabalhos da empresa a ser CONTRATADA. 

 

10.3. Os serviços de poda de árvores, plantas ornamentais, irrigação, adubação e 

jardinagem em vias públicas, principalmente em cruzamentos, deverão ser 

realizados pela empresa CONTRATADA, de acordo com as normas de trânsito, 

orientadas pela guarda municipal ou outro órgão responsável por tal atribuição por 

se constituir uma precaução preventiva de segurança de trabalho. 

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

33 
 

 

9.583/19 

10.4. Os serviços serão executados em todos os locais especificados no item 11 

do presente termo de referência. 

 

10.5. A execução dos serviços será efetuada c/ estrita observância das normas 

técnicas de segurança de trabalho, legislação de trânsito vigente, bem como da 

associação brasileira de normas técnicas e outras relacionadas com o tipo de 

serviço a ser executado e o material transportado. 

 

10.6. Os resíduos resultantes da execução dos serviços deverão ser 

acondicionados em sacos próprios de 200 litros ou “bags”, exceto os resíduos dos 

serviços de poda de árvores (galhadas) que serão transportados em veículo 

próprio (caminhão basculante), devendo ser transportados e entregues 

diariamente para a destinação final em local licenciado pelo INEA indicado pela 

Prefeitura Municipal de Vassouras (Centro de tratamento de resíduos).    

 

10.7. A distribuição de pessoal obedecerá ao planejamento logístico da empresa 

CONTRATADA. Na elaboração da logística a CONTRATADA deverá observar a 

equipe padrão mínima composta de 1 (hum) jardineiro e 1 (hum) ajudante. 

 

11. Veículos, Máquinas e Equipamentos 

A execução dos serviços será suprida de ferramentas, veículos e equipamentos 

necessários, de acordo com o dimensionamento das áreas atendidas, sendo 

responsabilidade da empresa CONTRATADA a manutenção e lubrificação permanente 

destes, a fim de garantir o bom funcionamento e segurança dos mesmos, conforme 

descrito abaixo: 

 

11.1. Caminhão Tanque Pipa  

Caminhão Tanque, motor diesel de 132 cv, capacidade de 10.000 litros com bomba e 

equipamentos necessários para executar o serviço de irrigação dos canteiros e jardins das 

vias públicas. 

Com motorista e ajudante devidamente treinado na operação do equipamento. 

 

11.2. Caminhão Basculante de 7,00 m³  

Caminhão basculante no toco, com capacidade de 7,00m³, motor diesel de 132 cv, 

inclusive motorista devidamente habilitado e treinado na operação do equipamento, para 

aplicação no transporte de materiais para recomposição de solo das áreas verdes, 
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transporte dos resíduos sólidos originados nos serviços e materiais resultantes da limpeza, 

transporte do material de galhos. 

 

11.3. Caminhão Carroceria Fixa com cabine auxiliar  

Caminhão com carroceria fixa, no toco, capacidade de 7,5t, motor diesel de 132cv, 

inclusive motorista devidamente habilitado, preparado para o transporte de pessoa, 

materiais, máquinas, equipamentos. 

 

11.4. Caminhão tipo Munck  

Guindaste sobre rodas, raio de curva de 4,65 m, lança telescópica de acionamento 

hidráulico com 7,60 m retraída e 18,30 m estendida, inclusive operador com MOPP 

devidamente treinado na operação do equipamento, com aplicação no transporte de 

mudas de grande porte, carregamento dos resíduos (tronco) de podas de árvores e auxílio 

na poda de árvores em altura. 

    

11.5.  Roçadeira Costal Motorizada  

Para aplicação no preparo de terreno, exclusive operador e na roçagem manual de 

vegetação baixa nos pontos de atendimento. 

 

11.6. Motosserra 

Para corte, desgalhamento e toragem de árvores exclusive operador. 

 

Os caminhões e equipamentos que trabalharem no período da noite deverão estar 

equipados com dispositivos de sinalização (giroflex ou similar). 

Todos os veículos utilizados na execução do objeto contratado, deverão sistema de 

comunicação eficiente que permita a localização em tempo real, quando necessário. 

 

12. Instalações 

12.1. A contratada deverá dispor de instalações tais como: garagem, pátio de 

estacionamento, escritório para controle e planejamento das atividades e 

instalações para atendimento de pessoal operacional compatível com o número de 

funcionários. 

 

12.2. Não será permitida a permanência de veículos em vias públicas quando fora 

do serviço. 
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13. Mão de obra (Pessoal) 

13.1. A empresa a ser CONTRATADA obriga-se a colocar à disposição do 

município, durante o prazo de vigência do contrato, mão de obra necessária à 

perfeita execução dos serviços nos pontos de atendimento, conforme a frequência 

e áreas estabelecidas neste termo de referência, podendo á seu critério, otimizar a 

produtividade dos colaboradores na busca de melhoria de eficiência e de 

resultados, limitado a utilização da produtividade mínima estabelecida no 

dimensionamento, com estrita observância das categorias profissionais abaixo 

relacionadas: 

 

13.1.1. Engenheiro agrônomo  

O profissional será o responsável técnico para efetuar a coordenação e todo o 

acompanhamento dos serviços, além de promover a supervisão geral e elaborar projetos 

de jardins em geral; 

 

13.1.2. Jardineiros  

Para execução dos serviços em geral de poda de plantas ornamentais, confecção de 

canteiros, manutenção dos jardins e operação de roçadeira costal e motosserra. 

 

13.2. A produtividade adotada foi a de 600 m² por jardineiro/dia considerada a 

frequência adotada em cada ponto de atendimento e 01 (hum) jardineiro exclusivo 

para operação de motosserra na atividade de poda de árvores. 

 

13.2.1. Ajudante de Jardinagem/Ajudante Caminhão 

 

Para colocação de placas de sinalização, sustentação e deslocamento de telas de 

segurança mantendo a limpeza dos serviços e retirada dos resíduos gerados, auxiliando 

nos transportes dos caminhões e também adubação, irrigação dos jardins e operação dos 

caminhões tanque na irrigação dos jardins, canteiros e áreas das vias públicas e na 

operação de limpeza dos resíduos provenientes da poda plantas ornamentais, árvores e 

trituração de galhos. 

 

13.2.2. Motorista 

Profissional habilitado de acordo com o tipo de veículo (caminhão), responsável pela 

condução dos mesmos em vias públicas durante a execução dos serviços vinculados ao 

objeto. 
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13.2.3. Auxiliar de Escritório 

Funcionário integrante do quadro de administração local, responsável pela execução dos 

serviços administrativos e de controle relacionados à execução dos serviços vinculados ao 

objeto contratado. 

 

13.2.4. Almoxarife 

Funcionário integrante do quadro de administração local, responsável pelo controle e 

guarda dos materiais e equipamentos relacionados à execução dos serviços vinculados ao 

objeto contratado. 

  

13.3. A produtividade adotada foi a de 1.200 m² (IN 02/08 – MPOG) por auxiliar 

de jardinagem/dia considerada a frequência adotada em cada ponto de 

atendimento, 01 (hum) auxiliar de jardinagem exclusivo para operação de 

motosserra na atividade de poda de árvores e 01 (hum) exclusivo para operação 

com o caminhão pipa e 02 (dois) exclusivo para operação com a trituradora de 

galhos. 

 

13.4. Correrá por conta exclusiva da empresa CONTRATADA todos os custos e 

despesas com alimentos e transporte de seus empregados e prepostos, bem 

como os encargos necessários decorrentes de sua contratação, tais como: 

salários e encargos sociais inerentes as legislações fiscais, sociais, securitárias, 

trabalhistas e previdenciárias. 

 

13.5. Todos os empregados da empresa a ser CONTRATADA, quando da 

execução dos serviços, deverão apresentar-se de uniforme, bem como estar 

equipados com os equipamentos de proteção individual (epi‟s), tais como: boné, 

botas de couro, luvas de raspa, óculos, protetor auricular, caneleira e avental de 

raspa, e demais equipamentos de segurança, frente ao serviço a ser realizado por 

cada atividade. 

 

13.6. Os funcionários deverão possuir capacidade física e qualificação que os 

permitam a executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação. 

 

14. Planejamento e logística operacional 
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14.1. É facultada a empresa CONTRATADA o planejamento logístico e 

operacional para a execução dos serviços objeto do presente termo de referência, 

obrigando-se a manter padrões de qualidade determinados no presente termo a 

serem fiscalizados pela Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento 

Rural. 

 

15. Quantitativos da contratação 

15.1. Para a confecção das propostas de preço as licitantes deverão considerar 

em seus custos todas as despesas necessárias para a execução tais como: custos 

de mão de obra, veículos e equipamentos, além de outras aqui não elencadas e 

demais despesas indiretas, observando os quantitativos de contratação abaixo 

especificados: 

 

 

 

A composição dos serviços descritos nos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 2.6 estão disponibilizados 

nos anexos que compõem o presente termo de referência. 

16. Obrigações da contratada 

16.1. Todos os custos e despesas com os serviços de manutenção e 

conservação executados nos pontos de atendimento, nos jardins e canteiros das 

vias públicas urbanas, serviços de poda de plantas ornamentais, irrigação e 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1.0
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E RECOLHIMENTO DE 

GALHADA

1.1
COMPOSIÇÃO DE 

PREÇO

SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GALHADA INCLUINDO MÃO DE OBRA, 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS
m³ 3.696,00

1.2
COMPOSIÇÃO DE 

PREÇO

SERVIÇO DE PODA INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

FERRAMENTAS
Equipe 12,00

1.3
COMPOSIÇÃO DE 

PREÇO

SERVIÇO DE  JARDINAGEM INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E FERRAMENTAS
m² 742.140,12

SUBTOTAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM E RECOLHIMENTO DE GALHADA

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 05.105.0130-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S 

SOCIAIS
Mês 12,00

2.2 05.105.0122-0 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Mês 12,00

2.3 05.105.0139-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Mês 12,00

2.4 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 1.267,20

2.5 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 844,80

2.6
COMPOSIÇÃO 

PREÇO
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO Mês 12,00
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adubação, com o auxílio de máquinas e equipamentos específicos correrão por 

conta da empresa a ser CONTRATADA. Assim como, tempo de espera, de 

deslocamento, abastecimento, troca de óleo, manutenção geral, serviços de 

mecânica e de eletricidade porventura realizados nos caminhões, retroescavadeira 

e veículos de apoio, se necessário e o seguro contra terceiros, “obrigatório” para 

que o contrato seja efetivado. 

 

16.2. A empresa a ser CONTRATADA se obriga durante a vigência do 

contrato a efetuar, sem ônus para o Município, a substituição dos caminhões, 

veículo de apoio,  roçadeiras e motoserras no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

nos casos em que os equipamentos em uso se tornem inoperantes. 

 
16.3. Os motoristas dos caminhões e operadores deverão estar 

habilitados, na forma da legislação de trânsito vigente, sendo que o não 

atendimento desta exigência implicará na aplicação das penalidades cabíveis à 

empresa a ser CONTRATADA. 

 
16.4. A empresa a ser CONTRATADA, durante o prazo de vigência do 

contrato, se obriga a manter atualizadas as obrigações assumidas na licitação. 

 
16.5. A empresa a ser CONTRATADA é responsável não somente pelo 

ônus e despesas enumeradas nos itens 7 e 9 deste termo, como também pelo ISS 

e INSS (ordem de serviço nº 209/99 – INSS), devidos ao município em virtude dos 

serviços a serem contratados. 

 
16.6. O caminhão basculante que efetuará o transporte de terra vegetal, 

mudas de árvores e etc., deverá ser carregado de maneira que os materiais 

mencionados não transbordem para a via pública, ainda que equipados com lonas 

de uso obrigatório. 

 
16.7. A empresa CONTRATADA deverá protocolizar junto á Secretaria 

responsável o “relatório diário de execução de serviços”, para fins de fiscalização 

da execução dos serviços e atestação das medições. 

 

17. Local de aplicação dos serviços 

 

Abaixo se encontra disponibilizada a relação com os pontos de atendimento e respectivo 

endereço e localização geográfica das áreas com a ferramenta Google Earth:  
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ITEM PONTOS DE ATENDIMENTO BAIRRO  (m²) 

1 PRAÇA CENTENÁRIA - RUA MINISTRO ROMERO NETO ALTO DO RIO BONITO 1.509,88 

2 

PRAÇA DA IGREJA CENTENÁRIO - RUA PREFEITO 
HENRIQUE BORGES FILHO  

ALTO DO RIO BONITO 667,00 

3 PRAÇA DA RODOVIÁRIA - RUA JOSÉ CAMARA SILVEIRA ANDRADE PINTO (DISTRITO) 3.121,89 

4 PRAÇA CAMPO DE FUTEBOL - RUA ANTONIO C. RAMOS ANDRADE PINTO (DISTRITO) 1.361,42 

5 PRAÇA ACADEMIA - RUA CEL. REINALDO REIS ANDRADE PINTO (DISTRITO) 1.579,89 

6 PRAÇA BACIA DE PEDRA - AV. CARLOS E MEIXAS BACIA DE PEDRA 1.161,75 

7 PRAÇA COM PARQUINHO - RUA ANTENOR CARAVANAS  BARREIROS 307,92 

8 CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA CONSTANTINO PACHECO CAMPO LIMPO 2.792,11 

9 PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - RUA DR CALVET CENTRO 2.220,44 

10 

PRAÇA EUFRÁSIA TEXEIRA - RUA BARÃO DE CAPIVARI 
(IGREJA MATRIZ) 

CENTRO 8.882,24 

11 

PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL - RUA CAETANO 
FURQUIM 

CENTRO 573,57 

12 

PRAÇA SEBASTIÃO DE LACERDA - RUA BARÃO DE 
CAPIVARI 

CENTRO 1.244,09 

13 

PRAÇA CRISTÓVÃO CORREA E CASTRO - RUA BARÃO 
DE MASSAMBARA 

CENTRO 2.318,30 

14 

PRAÇA MACHADO JUNIOR - RUA LUIZ MACHADO 
JUNIOR (RODOVIÁRIA NOVA) 

CENTRO 3.724,25 

15 

PRAÇA MARTINHO NÓBREGA - RUA DOMINGOS DE 
ALMEIDA 

CENTRO 392,93 

16 PRAÇA DEMETRIO RIBEIRO DEMÉTRIO RIBEIRO 1.811,02 

17 PRAÇA ESQUINA DA ALEGRIA - RUA MARIA CRISTINA ESQUINA DA ALEGRIA 1.809,10 

18 
PRAÇA TAMBASCO - RUA PROFESSOR JESSE 
MONTELO 

GRECCO 648,90 

19 

PRAÇA MAJ. MONTEIRO SOARES - PASSARELA - ROD. 
LUCIO MEIRA 

GRECCO 1.688,93 

20 PRAÇA AVELINO GOMES - RUA LOURIVAL BPO. MADRUGA 284,32 

21 PRAÇA DA BOCAINA - RUA PIRES BRANCO MADRUGA 130,70 

22 PRAÇA CENTRAL MASSAMBARA - RUA CANENÉIA MASSAMBARÁ (DISTRITO) 690,15 

23 PRAÇA COM QUADRA - MASSAMBARA MASSAMBARÁ (DISTRITO) 1.710,17 

24 

PRAÇA DO MELLO AFFONSO - RUA PROFESSOR 
ANTONIO AMARAL 

RESIDÊNCIA 2.284,13 

25 
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DOS FERREIROS 

SÃO SSEBASTIÃO DOS 
FERREIROS (DISTRITO) 

4.794,74 

26 CANTEIRO CENTENÁRIO  ALTO DO RIO BONITO 528,89 

27 CANTEIRO IGREJA - RUA DOS FRANCISCANOS ANDRADE PINTO (DISTRITO) 2.424,81 

28 AVENIDA OTAVIO GOMES - CANTEIRO CENTRAL CENTRO 333,92 

29 

CANTEIRO COM BANQUINHO - RUA BARÃO DE 
VASSOURAS 

CENTRO 378,96 

30 RUA RONALD FIUSA MANHÃES  CENTRO 308,16 

31 

FINAL DA RUA EXPEDICIONÁRIO OSVALDO DE ALMEIDA 
- CANTEIRO LATERAL 

LOTEAMENTO SÃO JOSÉ 1.712,16 

32 RUA ANTENOR CARAVANAS - VIADUTO MADRUGA 600,09 

33 CANTEIRO PRAÇA AVELINO GOMES MADRUGA 392,39 

34 CANTEIRO ENTRADA DO DISTRITO MASSAMBARÁ (DISTRITO) 2.580,68 

35 AVENIDA RUI BARBOSA - DUAS AGULHAS SANTA AMÁLIA 235,40 

36 CANTEIRO IPIRANGA - VIADUTO SANTA AMÁLIA 2.967,65 

37 ROTATORIA DO PROMOTOR - RUA ATAÍDE PARREIRAS CENTRO 382,6 

38 

TREVO DO IMPERADOR - RJ 115 - RUA ALBERTO 
BRANDÃO 

CENTRO 903,25 

39 AVENIDA MARECHAL PAULO TORRES CENTRO 209,64 

40 RUA ÁLVARO SOARES - RUA PAULO TORRES MADRUGA 176,57 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

40 
 

 

9.583/19 

  TOTAL   61.845,01 
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18. Fiscalização dos Serviços e Gestão do Contrato 

18.1. A fiscalização será efetuada por funcionário da Secretaria do 

Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, nomeado por portaria, 

especialmente designado para esse fim. 
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18.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à 

quantidade, particularidade e qualidade na execução do contrato, a fim de 

possibilitar a atestação dos relatórios de serviços protocolados na Secretaria pela 

CONTRATADA, ao final da execução dos serviços de cada ponto. 

 
18.3. As ordens de execução dos serviços por ponto de 

atendimento deverão ser mantidas em arquivo próprio para controle e atendimento 

à fiscalizações, servindo a sua totalização como instrumento de conferência da 

medição apresentada pela contratante a cada período de fechamento (mensal). 

 
18.4. Toda correspondência referente ao contrato, exceto os de 

rotina, deverá ser feita por ofício diretamente à CONTRATADA ou através de 

cartas, enviada pelo correio, registradas, considerando-se feita a comunicação 

para todos os efeitos. 

 
18.5. A gestão do contrato caberá ao ordenador da despesa, 

Danilo Alves Pereira, Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e 

Desenvolvimento Rural.   

 

19. Destinação final dos resíduos 

19.1. Em cumprimento às determinações contidas na Lei 12.305/10 

que instituiu a “Política Nacional de Resíduos Sólidos”, a empresa contratada 

deverá utilizar como destino final dos resíduos originados para descarte dos 

resíduos sólidos originados pela execução dos serviços o CENTRO DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE VASSOURAS, localizado na Estrada Teixeira 

Leite, nº 4040, Bairro de Cananéia, Vassouras/RJ ou outro local devidamente 

licenciado informado pela Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento 

Rural. 

19.2. Na hipótese de alteração do local de destinação final dos 

resíduos, a Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural deverá 

comunicar por ofício à CONTRATADA, sendo aferidas as incidências das novas 

distâncias para o transporte, podendo o preço unitário contratual, ser ajustado para 

mais ou para menos conforme as apurações procedidas, respeitado os limites 

permitidos por lei. 

19.3. Os custos da destinação final dos resíduos junto ao Centro 

de Tratamento de Resíduos são de responsabilidade do Município, cabendo à 
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contratada os custos relativos ao transporte dos mesmos até o local da destinação 

final. 

20. Medições dos serviços 

20.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 

liquidação da nota fiscal, que deverá ser emitida em conformidade com o que 

determinam os protocolos ICMS 42/2009 e 194/2010 (exigência de nota fiscal para 

fornecer ao serviço público) e suas posteriores alterações, em nome do 

adjucatário, desde que não ocorra nenhuma divergência no tocante a fase de 

liquidação. 

20.2. As medições dos serviços serão efetuadas mensalmente pela 

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, as quais 

corresponderão aos serviços efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento. 

 
20.3. Todos os pagamentos serão feitos após a realização dos 

serviços, em medição própria, atestado pelo fiscal nomeado para essa função, não 

sendo admitido em nenhuma hipótese, o pagamento adiantado de algum serviço 

não realizado. 

20.4. A empresa CONTRATADA, ao final de cada período mensal, 

deverá protocolizar junto à Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, o “relatório diário de execução de serviços” que 

compõem os totais dos serviços realizados no período, para fins de atestação pelo 

funcionário habilitado pela contratante responsável pela fiscalização do contrato. 

20.5. A Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, em até 48 (quarenta e oito) horas, atestará através do funcionário habilitado 

para tal (fiscal do contrato), a conformidade dos dados apresentados e sua 

execução. Após a conferência e atestação, a Secretaria entregará à contratada 

uma cópia do “Boletim de Medição” para fins de emissão da nota fiscal/fatura, no 

prazo de até 3 (três) dias corridos, contados  a partir da data de medição dos  

serviços realizados durante o mês. 

20.6. No caso de recusa de parte ou de todos os serviços 

constantes no “Boletim de Medição” após a manifestação da secretaria e 

devolução à CONTRATADA, esta terá o prazo de 2 (dois) dias para, querendo, 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

44 
 

 

9.583/19 

justificar ou modificar a medição dos serviços realizados, tendo a contratante igual 

prazo para manifestar-se à respeito. 

20.7. Todos os pagamentos devem ser feitos após a realização 

dos serviços, em medição própria, atestado pelo fiscal nomeado para essa função, 

não sendo admitido em nenhuma hipótese, o pagamento adiantado de algum 

serviço não realizado. 

20.8. Em caso de contestação da medição, o Município pagará à 

contratada a importância correspondente, apurada pelo órgão fiscalizador, sendo a 

diferença, objeto da contestação, verificada e acertada na medição seguinte. 

 

21. Recebimento do objeto 

Em se tratando de obras e serviços (Art. 73, Inciso I, alíneas “A” e “B”, Lei Federal 
8.666/1993): 
 

21.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado;  

 
21.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 desta lei (o contratado é 
obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ).  

 

22. Habilitação Técnica 

22.1. No que diz respeito à coleta, transporte e a destinação dos resíduos sólidos 

originados das atividades do objeto contratado, a lei 12.305/10 define em seu art. 3º, 

inciso X: 

“gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 

nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei.” 

(nosso grifo). 
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Os resíduos resultantes da execução do objeto contratado enquadram-se como de serviço 

público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos originados na execução do 

conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007., e no inciso XIX do 

art. 3º da Lei 12.305/10 e ainda quanto à origem como resíduos sólidos urbanos previsto 

no inciso I, “c”, do art. 13º desta Lei. A Norma ABNT NBR 10004/2004 que trata da 

classificação de resíduos sólidos define em seu item 4.2 para efeito da Norma como 

resíduos classe II – Não perigosos; – resíduos classe II A – Não inertes. 

 

O local definido como destinação final determina obrigatoriamente o uso da Rodovia 

Federal BR-393, sendo, portanto, exigível licenciamento para o transporte e destinação 

final, cuja fiscalização pelo regime de competência é cabível aos órgãos federais, dentre 

eles o IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e a Policia Rodoviária Federal, 

guardada suas competências.  

 

22.2. A empresa contratada deverá comprovar qualificação técnica para a 

execução dos serviços através do atendimento dos itens que seguem: 

i. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da 

empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), através de certidão de registro de pessoa 

jurídica, dentro da validade, com habilitação no ramo de engenharia, compatível 

com o objeto deste projeto, em atendimento a Resolução CONFEA nº 413 de 

20/06/1997. 

  

j. Comprovação de aptidão da contratada (empresa) para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, na forma estabelecida no inciso II e §§ 2º e 3º 

do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/ 1993, limitada esta exigência a parcela de 

maior relevância: 

- Manutenção e conservação de áreas verdes em logradouros e vias públicas. 

 

k. Comprovação do licitante de possuir, na data prevista da licitação, Engenheiro 

Engenheiro Agrônomo (CBO 2221-10) ou Engenheiro Florestal (CBO 2221-20) 

devidamente reconhecido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia, detentor CAT – Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA, que 

comprove ter o profissional, executado para órgão ou entidade da administração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art7
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pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 

ainda, para empresa privada, serviços de característica técnicas iguais ou similares 

à do objeto da presente licitação, limitada esta exigência exclusivamente às 

parcelas de maior relevância: 

- Manutenção e conservação de áreas verdes em logradouros e vias públicas. 

  

l. Comprovação no ato da homologação, de possuir a LPU – Licença de Porte e Uso 

de moto-serra expedido pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, relativo aos equipamentos Moto-serra e Moto-poda 

em atendimento à Portaria 149 de 30 de dezembro de 1992 do IBAMA. 

 

m. Comprovação através de Certidão de Regularidade no CTF/AIDA - Cadastro 

Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental da empresa 

junto ao IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Instrução Normativa IBAMA 10/2013), de que a empresa contratada 

está cadastrada no código 0004-00 na categoria e atividade de Gerenciamento de 

resíduos sólidos não perigosos, autorizada a transportar os resíduos da atividade 

em rodovia estadual/federal. 

 

23. Prazo De Execução 

O prazo de vigência e execução dos serviços será de 12 (doze) meses. 

 

24. Validade Das Propostas 

As propostas de preços deverão ter validade pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias a 

partir do certame licitatório. 

 

25. Valor Máximo Estimado da Contratação 

 

O valor máximo estimado de contratação é de: R$ 2.877.828,05 (Dois milhões, oitocentos 

e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinco centavos) conforme Planilha 

Orçamentária em anexo. 

 

Responsável pela elaboração 

Maike Henrique de Medeiros Motta 

Matrícula 300.939-4 
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Responsável pela Autorização 

Danilo Alves Pereira 

Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR TOTAL 

REGISTRO

1.0
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E RECOLHIMENTO DE 

GALHADA
0,00

1.1
SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GALHADA INCLUINDO MÃO DE OBRA, 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS
m³ 3.696,00 0,00

1.2
SERVIÇO DE PODA INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

FERRAMENTAS
Equipe 12,00 0,00

1.3
SERVIÇO DE  JARDINAGEM INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E FERRAMENTAS
m² 742.140,12 0,00

SUBTOTAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM E RECOLHIMENTO DE GALHADA 0,00

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00

2.1
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S 

SOCIAIS
Mês 12,00 0,00

2.2 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Mês 12,00 0,00

2.3 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Mês 12,00 0,00

2.4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 1.267,20 0,00

2.5

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 844,80 0,00

2.6 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO Mês 12,00 0,00

0,00

%

0,00% 0,00

0,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

IMPORTANTE: OBRIGATÓRIO QUE SEJA ANEXADA À PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, AS "PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE 

ITENS DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS" E " COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIOS" DOS ITENS 1.1, 1.2, 1.3 E 2.6 QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DA 

PROPOSTA DA LICITANTE.
OS VALORES UNITÁRIOS DEVERÃO SER EXPRESSOS COM DUAS CASAS DECIMAIS.

VALOR POR EXTENSO:

DATA DA PROPOSTA:
VALIDADE DA PROPOSTA (MÍNIMO 60 DIAS)

LUCROS

ISS

PIS


COFINS

TOTAL DE BDI

TOTAL GERAL ESTIMADO

PAPEL TIMBRADO LICITANTE

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COM APLICAÇÃO 

NOS JARDINS, CANTEIROS, ÁREAS PÚBLICAS, PRAÇAS E PODA DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ.

CUSTOS DIRETOS

BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL


 
Anexo II 

Pregão Presencial n.º 006/2020 
Modelo de Proposta 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
ATT.: Sr. Pregoeiro 
 

Prezado Senhor, 
 Atendendo a consulta formulada através do Registro de Preço n.º 006/2020, para 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS 
VERDES COMPOSTA POR JARDINS, CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE ÁRVORES 
NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, conforme Termo de Referência no Anexo I, nas 
condições abaixo: 
 

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo: 
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2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da 
entrega da presente. 
 
3) Informações Complementares: 
 
a) Dados da Proponente: 
 
I - Razão Social: ____________________________________________; 
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 
III - Insc. Municipal: _________________________________________; 
IV - Endereço: ______________________________________________; 
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 
VI - E-Mail: ________________________________________________; 
VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 
 
 
b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato/ATA 
SRP/ATA, conforme consta no contrato/ATA SRP social ou procuração: 
 
I - Nome: ______________________________________________; 
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 
III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 
V - CPF: ____________________________________; 
 
(local) _____________, ___ de ______________ de2020. 
 
__________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
 
Nome: ____________________________________ 
CPF: _____________________________________ 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2020 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2020 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA 
NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS 
ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS 
VERDES COMPOSTA POR JARDINS, 
CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE 
ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE 
VASSOURAS/RJ ENTRE O MUNICÍPIO E 
O(S) FORNECEDOR(ES)ABAIXO 
INDICADO(S). 

 

O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, inscrito no CNPJ sob o nº __________, 

com sede situada na Rua ______________, por intermédio da Secretaria Municipal de xxx, 

na qualidade e ora designado ÓRGÃO GERENCIADOR, representado neste ato pelo(a) 

Ordenador(a) de Despesa,  xxx, e a empresa ____________________ situada na Rua 

____________, Bairro _______, Cidade _________ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

_________, daqui por diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por 

_______________, cédula de identidade nº ______,  domiciliada na Rua _______, Cidade 

_________,  lavram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do disposto 

no processo administrativo nº ____________, que se regerá pelas normas da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 

2638/2007,  Decreto Municipal n.º 3950/2016 do instrumento convocatório, aplicando-se a 

este instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas 

cláusulas e condições seguintes: 
  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE 
PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA POR 
JARDINS, CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE 
VASSOURAS/RJ, conforme as especificações contidas no Edital; Termo de referência – 
Anexo I do Edital e da Proposta de Preços – Anexo II do Edital, assim como as 
informações reunidas no Anexo I – Consolidação das Informações desta Ata de 
Registro de Preços.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com 
efeito de compromisso de Prestação de Serviços, para futura contratação, nos termos e 
especificações definidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital) e na Proposta de 
Preços (Anexo II do Edital).  
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Parágrafo primeiro: A contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será 
realizada de acordo com a necessidade do ÓRGÃO GERENCIADOR e de acordo com o 
quantitativo indicado na cláusula quarta. 
Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a compra 
dos materiais registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto 
da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade 
de condições. 
Parágrafo terceiro: a Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e 
dos fornecedores, será divulgada na AEMERJ e ficará disponibilizada durante a sua 
vigência. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR e DOS CARONAS 
O ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de 
xxx. 
 
Parágrafo primeiro: A ata de registro de preços poderá ser aderida por qualquer órgão 
ou entidade do Município, que não tenha participado do certame licitatório, ora 
denominados CARONAS.  
 
Parágrafo segundo: Podem também ser considerados CARONAS os órgãos ou 
entidades municipais, distritais e de outros estados, resguardadas as disposições de cada 
ente, desde que atendidas as condições da cláusula vigésima.  
 
CLÁUSULA QUARTA: DO QUANTITATIVO  
As quantidades estimadas para aquisição pelo ÓRGÃO GERENCIADOR são as 
constantes do anexo I desta Ata. 

 
Parágrafo primeiro: as quantidades dos itens registrados, são meramente estimativas e 
não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo Órgão Gerenciador durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços. 
 

Parágrafo segundo: Os itens registrados poderão ser contratados pelo  por outros Órgãos 
e Entidades da Administração Pública, ora denominados CARONA, até o limite de 100% 
dos quantitativos inicialmente registrado, conforme Decreto Municipal 3950/2016. 
 
Parágrafo terceiro: é vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na 
Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS LOCAIS DA ENTREGA 
 
Conforme Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Conforme Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO  
 
O preço registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão 
reunidos no mapa itens ganhos por fornecedor e das Informações desta Ata de Registro de 
Preços (Anexo I). 
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Parágrafo primeiro: O preço englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, 
bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas 
fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do 
objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de 
pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 
 
Parágrafo segundo: O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
Parágrafo terceiro: Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
Parágrafo quarto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
 
Parágrafo quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder 
cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 

a) Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 
 

Parágrafo sexto: Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da ata de registro de preços, adotando 
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir 
da sua publicação. 
 
CLÁUSULA NONA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Os recursos necessários para contratação da ata de registro de preços correrão por 
Natureza de Despesa, do Programa de Trabalho do próprio ORGÃO GERENCIADOR E 
DEMAIS SOLICITANTES, para o exercício de 2020 e será informado no momento da 
formalização da aquisição caso ocorra no exercício subsequente, na dotação orçamentária 
prevista para atendimento desta finalidade. 
 
A Fonte de Recurso adotada é: XX. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR  
 
Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as ações necessárias para as suas 
próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
 
Parágrafo primeiro: a contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será 
formalizada por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

53 
 

 

9.583/19 

Parágrafo segundo: o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá verificar a manutenção das 
condições de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de 
Fornecedores da PMV. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 
 
Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 
8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da 
mesma lei. 
 
Parágrafo primeiro: as condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de 
acordo com os termos do instrumento convocatório, do Edital e seus anexos, e da 
legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total 
ou parcial do objeto contratual. 
 
Parágrafo segundo: a execução da Ata será acompanhada e fiscalizada por 
representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) pelo órgão contratante 
conforme ato de nomeação. 
 
Parágrafo terceiro: o objeto da Ata será recebido em tantas parcelas quantas forem às 
relativas ao do pagamento. 
 
Parágrafo quarto: o recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui 
a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução 
do Contrato. 
 
Parágrafo quinto: Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o 
processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 
(trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo do órgão 
contratante, na forma do disposto no parágrafo 3º. do art. 77 do Decreto nº 3.149/1980. 
 
Parágrafo sexto: o objeto cujo padrão de qualidade e desempenho esteja em desacordo 
com a especificação do Edital e da Proposta de Preços (Anexo II) será recusado pelo 
responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as 
ocorrências e determinará o que for necessário à sua regularização. No que exceder à sua 
competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 05 (cinco) dias, para ratificação. 
 
Parágrafo sétimo: O fornecedor declara, antecipadamente, aceitar todas as 
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários 
ao desempenho de suas atividades. 
 
Parágrafo oitavo: a instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuam a 
responsabilidade do fornecedor, nem o exime de manter fiscalização própria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, de acordo com as 
contratações realizadas, considerando a quantidade e valor do item adquirido. 
 
Parágrafo primeiro: o pagamento será efetuado, obrigatoriamente, por meio de 
crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pela PMV cujo 
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número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do 
contrato. 
 
Parágrafo segundo: no caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade quenão 
possua agência da instituição financeira contratada pela PMV ou caso 
verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de 
negativa expressa da instituição financeira contratada pela PMV, abrir ou manter conta 
corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em 
conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso,eventuais ônus financeiros e/ou 
contratuais adicionais serão suportados 
exclusivamente pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo terceiro: o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final 
do período de adimplemento de cada parcela. 
 
Parágrafo quarto: considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega 
do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
Parágrafo quinto: caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa 
do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 
partir da data da respectiva reapresentação. 
 
Parágrafo sexto: o pagamento eventualmente realizado com atraso, desde que não 
decorram de ato ou fato atribuível à Contratada, sofrerá a incidência de atualização 
financeira pelo IGPM, e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles 
pagos em prazo inferior ao estabelecido nesse Edital serão feitos mediante desconto de 
0,5% ao mês pro rata die. 

Parágrafo sétimo: o contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante 
o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 
85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio 
de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da 
Resolução SER 047/2003. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E 
ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES  
 
Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS ADERENTES, na 
qualidade de Contratantes:  
a) efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor, de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital de Pregão; Termo de Referência – Anexo I do Edital; Proposta 
de Preços – Anexo II do Edital e Anexo I – Consolidação das Informações desta Ata de 
Registro de Preços.  
b) entregar ao Fornecedor documentos, informações e demais elementos que possuir e 
pertinentes à execução do objeto; 
c) exercer a fiscalização da execução do objeto; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 
a) gerenciar a ata de registro de preços; 
b) acompanhar constantemente a flutuação dos preços no mercado de modo a manter a 
vantajosidade; 
c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 
d) gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro 
de Preços e orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:  
 
Constituem obrigações do Fornecedor: 
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
Efetuar a entrega dos Serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo 
de garantia ou validade, se for o caso; 
 
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
 
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 
 
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
Manter seu pessoal uniformizado com identificação de “À serviço da Prefeitura Municipal 
de Vassouras”, identificando-os através de crachás com fotografia recente, provendo-os 
dos equipamentos de proteção individual e coletivo exigidos pela legislação vigente em 
função das atividades a serem desenvolvidas. 
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de 
seus funcionários porventura acidentados ou com mal súbito. 
 
Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços 
encaminhando elementos com funções profissionais devidamente registradas em suas 
carteiras de trabalho, apresentando à fiscalização a relação de todos os funcionários, com 
nome, registro e local de trabalho, devendo para tanto apresentar cópia autenticada da 
ficha de registro de empregado no início da ordem de serviço. 
 
Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus funcionários.  
 
Observar a legislação pertinente aos serviços especificados relativos aos funcionários 
disponibilizados para a execução do contrato, responsabilizando-se por eventuais 
ocorrências inerentes a matéria. 
 
Apresentar a fiscalização quando exigido, comprovante do pagamento de salários, 
quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos funcionários que 
estejam prestando ou tenham prestado serviços à contratante, por força do contrato. 
 
A contratada será responsável por danos que seus funcionários vierem a causar à 
pessoas, materiais ou bens da contratante ou de terceiros durante a execução dos 
serviços. 
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Todos os custos e despesas com a execução dos serviços, bem como o tempo de espera 
e deslocamento de veículos e equipamentos, com o combustível, troca de óleo, 
manutenção geral, serviços de mecânica e de eletricidade porventura realizados nas 
máquinas, equipamentos e veículos, lubrificação e troca de peças se necessário, correrão 
por conta exclusivas da empresa a ser contratada. 
 
Os motoristas dos caminhões e veículos de passeio deverão estar habilitados, na forma da 
legislação de trânsito vigente, sendo que o não atendimento desta exigência implicará na 
aplicação das penalidades cabíveis à empresa a ser contratada. 
Parágrafo único: não será admitida justificativa de atraso no fornecimento do 
produto adquirido que tenha como fundamento o não cumprimento da sua entrega pelo (s) 
fornecedor (es) do licitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE 
 
O Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 
órgão da Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 
FORNECEDOR  
 
O registro do fornecedor será cancelado quando: 
a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços; 
b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
Parágrafo único: o cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d 
da cláusula décima sétima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:  
 
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 
ÓRGÃO ADERENTE 
 
O ÓRGÃO ADERENTE poderá aderir a Ata de Registro de Preços, desde que 
devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por meio da realização de 
pesquisa de mercado. 
Parágrafo primeiro: ÓRGÃO ADERENTE municipal, distrital, de outros estados e federal 
poderá aderir a esta Ata de Registro de Preços, desde que previamente autorizada pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR. 
Parágrafo segundo: O fornecedor não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente 
da adesão pelo ÓRGÃO ADERENTE. 
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Parágrafo terceiro: Desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o ÓRGÃO 
GERENCIADOR, o FORNECEDOR poderá celebrar o contrato com o ÓRGÃO 
ADERENTE. 
Parágrafo quarto: Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o ÓRGÃO 
ADERENTE deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado 
o prazo de vigência da ata e demais orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR.  
Parágrafo quinto: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições 
de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores da PMV. 
Parágrafo sexto: Compete ao ÓRGÃO ADERENTE: 
a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços; 
b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações; 
c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas; 
d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores da PMV as penalidades 
aplicadas ou informá-las ao órgão gerenciador quando se tratar dos órgãos ou entidades 
que não pertençam ao Estado do Rio de Janeiro.  
Parágrafo sétimo: O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá zelar para que o quantitativo total 
das contratações, pelos ÓRGÃOS ADERENTES observando-se o limite fixado, na 
cláusula quarta.  
Parágrafo oitavo: O ÓRGÃO ADERENTE deverá verificar a manutenção das condições 
de habilitação do fornecedor e proceder à consulta ao Cadastro de Fornecedores do 
Estado, por meio do SIGA e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS, do Portal Transparência da Controladoria Geral da União, para constatar a 
inexistência de penalidade cujo efeito ainda vigore.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 
PENALIDADES 
 
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer 

da licitação: 

Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do 

prazo de validade da proposta; 

Apresentar documentação falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

Comportar-se de modo inidôneo; 

Cometer fraude fiscal; 

Fizer declaração falsa; 

Ensejar o retardamento da execução do certame. 

 

A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

a) Multa de até 01% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 
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b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo 

prazo de até cinco anos; 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO 
 
O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ao) manter durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 
condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de 
participação.  
 
CLÁUSULAVIGÉSIMA SEGUNDA:DO FORO DE ELEIÇÃO 
 
Fica eleito o Foro Central da Comarca do Município de Vassouras para dirimir qualquer 
litígio decorrente da presente Ata de Registro de Preços que não possa ser resolvido por 
meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata 
de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo 
firmadas. 

 
Vassouras-RJ, __ de ____________ de 2020. 

 
______________________________________ 

Prefeitura Municipal de Vassouras 
 

_____________________________________ 
EMPRESA VENCEDORA 

Representante Legal 
 
 
 

Testemunhas: 
 
__________________________ __________________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:        CPF: 
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Anexo I:  

 

Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ___/___ 
ÓRGÃO GERENCIADOR: 
OBJETO: 
FORNECEDOR:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ITEM 

 

BEM / MATERIAL / 

PRODUTO / 

ESPECIFICAÇÃO / 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 

TOTAL 

REGISTRADA 

 

UNIDADE 

 

MARCA PREÇO 

UNITÁRIO 

 

PREÇO 

TOTAL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

ANEXO IV 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Ref.  Pregão Presencial SRP nº 006/2020, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, 

PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA POR JARDINS, 

CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ 

 
 
Prezados, 
 
 A ___________________________ (empresa) –  <nome> – <sede> – CNPJ 

nº________________, CREDENCIA o Sr.(a) ______________________(representante)  –  

<nome> - <qualificação>, para representá-la no Procedimento Licitatório da Pregão 

Presencial SRP nº 006/2020, podendo para tanto apresentar os documentos referentes ao 

procedimento licitatório em referência, assinar, prestar esclarecimentos, satisfazer 

exigências, impugnar documentos, interpor recursos, transigir, desistir, receber notificações 

e intimações, concordar e discordar de atos e decisões da Comissão de Licitação, enfim, 

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários no decorrer da Concorrência. 

 

 
Vassouras, __ de ______________de 2020. 

 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do responsável legal 

 
 
 
 

Observações: 
1 - Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma e com firma 
reconhecida em cartório. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Ref.  Pregão Presencial SRP nº 006/2020, para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS 
ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA POR JARDINS, 
CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ. 
 
 

Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme 
ditames do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
   
Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme exigência do 

Edital de Pregão n.º 006/2020, Processo Administrativo de n.º 9.583/2019. 
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de 2020. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
OBS: 
1. Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

 
 
 
 
________________________________________________ (razão social da empresa), 
com sede na (endereço completo) 
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº 
__________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____________________(MICRO 
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para 
efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos 
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 
superveniente impeditivo da participação no presente certame.  
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de 2020. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
1 - Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro e dou ciência, para os devidos fins, previstos no Edital de Pregão nº 
006/2020, que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta 
licitação, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 
 
 
 

Vassouras, __ de ___________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

64 
 

 

9.583/19 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

 
  Declaro para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal n. º 

8.666/93, a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa 
empresa para participar do certame, que trata o presente Edital de Pregão. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃODE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E AS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

 
 

 
  Tendo em vista o estipulado no Edital de Pregão n. º006/2020, que objetiva 
a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E 
IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA POR JARDINS, CANTEIROS E 
ÁREAS E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
Pelo SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, declaramos que recebemos todos os 
documentos e as informações necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto do 
referido procedimento licitatório, na forma do artigo 30, III, da Lei Federal n. º 8.666/93. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de 2020. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

ANEXO X 
 

PREÇOS MÁXIMOS / CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
 

ITEM CÓDIGO REF. DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR TOTAL 

REGISTRO

1.0 EMOP
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E RECOLHIMENTO DE 

GALHADA
2.008.722,97

1.1
COMPOSIÇÃO DE 

PREÇO
12/2019

SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GALHADA INCLUINDO MÃO DE OBRA, 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS
m³ 3.696,00 90,59 334.838,16

1.2
COMPOSIÇÃO DE 

PREÇO
12/2019

SERVIÇO DE PODA INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

FERRAMENTAS
Equipe 12,00 43.587,77 523.053,27

1.3
COMPOSIÇÃO DE 

PREÇO
12/2019

SERVIÇO DE  JARDINAGEM INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E FERRAMENTAS
m² 742.140,12 1,55 1.150.831,54

SUBTOTAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM E RECOLHIMENTO DE GALHADA 2.008.722,97

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 389.467,08

2.1 05.105.0130-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S 

SOCIAIS
Mês 12,00 14.991,68 179.900,16

2.2 05.105.0122-0 12/2019 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Mês 12,00 4.340,16 52.081,92

2.3 05.105.0139-0 12/2019 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Mês 12,00 3.358,08 40.296,96

2.4 19.004.0037-2 12/2019

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 1.267,20 48,57 61.547,90

2.5 19.004.0037-4 12/2019

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 844,80 6,42 5.423,62

2.6
COMPOSIÇÃO 

PREÇO
12/2019 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO Mês 12,00 4.184,71 50.216,52

2.398.190,04

%

0,35%

5,40%

5,00%

1,65%

7,60%

20,00% 479.638,01

2.877.828,05

Elaborado por

Maike Henrique de Medeiros Motta

Matrícula 300.939-4 Sec. Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

TOTAL DE BDI

TOTAL GERAL ESTIMADO

Nota: Item 1.1/1.2 e 1.3 - Valores Transportado da Composição de Custo Unitário onde: Valor unitário  = Custo Mensal / Quantidade Mensal (Valor Unitário com arredondamento na 2ª casa 

decimal)

Autorizado por

Danilo Alves Pereira

COFINS

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COM APLICAÇÃO NOS JARDINS, CANTEIROS, 

ÁREAS PÚBLICAS, PRAÇAS E PODA DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ.

CUSTOS DIRETOS

BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL


LUCROS

ISS

PIS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

1.0

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 

ÁREAS VERDES E RECOLHIMENTO 

DE GALHADA

167.392,00 167.392,00 167.392,00 167.392,00 167.392,00 167.392,00 167.392,00 167.392,00 167.392,00 167.392,00 167.392,00 167.410,97 2.008.722,97

1.1

SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE 

GALHADA INCLUINDO MÃO DE OBRA, 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

FERRAMENTAS

27.903,00 27.903,00 27.903,00 27.903,00 27.903,00 27.903,00 27.903,00 27.903,00 27.903,00 27.903,00 27.903,00 27.905,16 334.838,16

1.2

SERVIÇO DE PODA INCLUINDO MÃO DE 

OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

FERRAMENTAS

43.587,00 43.587,00 43.587,00 43.587,00 43.587,00 43.587,00 43.587,00 43.587,00 43.587,00 43.587,00 43.587,00 43.596,27 523.053,27

1.3

SERVIÇO DE  JARDINAGEM INCLUINDO 

MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E FERRAMENTAS

95.902,00 95.902,00 95.902,00 95.902,00 95.902,00 95.902,00 95.902,00 95.902,00 95.902,00 95.902,00 95.902,00 95.909,54 1.150.831,54

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.452,00 32.452,00 32.452,00 32.452,00 32.452,00 32.452,00 32.452,00 32.452,00 32.452,00 32.452,00 32.452,00 32.495,08 389.467,08

2.1

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU 

ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S 

SOCIAIS

14.991,00 14.991,00 14.991,00 14.991,00 14.991,00 14.991,00 14.991,00 14.991,00 14.991,00 14.991,00 14.991,00 14.999,16 179.900,16

2.2

MAO-DE-OBRA DE 

ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.341,92 52.081,92

2.3

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE 

ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,00 3.358,96 40.296,96

2.4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 

PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA 

E VIDROS DIANTEIROS 

ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.128,00 5.139,90 61.547,90

2.5

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 

PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA 

E VIDROS DIANTEIROS 

ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 451,00 462,62 5.423,62

2.6 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.184,00 4.192,52 50.216,52

199.844,00 199.844,00 199.844,00 199.844,00 199.844,00 199.844,00 199.844,00 199.844,00 199.844,00 199.844,00 199.844,00 199.906,04 2.398.190,04

39.968,80 39.968,80 39.968,80 39.968,80 39.968,80 39.968,80 39.968,80 39.968,80 39.968,80 39.968,80 39.968,80 39.981,21 479.638,01

239.812,80 239.812,80 239.812,80 239.812,80 239.812,80 239.812,80 239.812,80 239.812,80 239.812,80 239.812,80 239.812,80 239.887,25 2.877.828,05

Maike Henrique de Medeiros Motta Danilo Alves Pereira

Matrícula 399.939-4 Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

TOTAL DE BDI

TOTAL GERAL ESTIMADO

Elaborado por Autorizado por

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COM APLICAÇÃO NOS JARDINS, CANTEIROS, 

ÁREAS PÚBLICAS, PRAÇAS E PODA DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ.

CUSTOS DIRETOS

                                                                                                            ANEXO XI    
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

Anexo XII 
Minuta de Contrato 

 
Minuta de Contrato nº _____ /______ 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
PAISAGÍSTICA, PODA DE PLANTAS 
ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS 
VERDES COMPOSTA POR JARDINS, 
CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE 
ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE 
VASSOURAS/RJ, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
VASSOURAS E A EMPRESA  
_____________________. 

 

 

O Município de Vassouras, inscrita no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, 

com sede na Avenida Otávio Gomes, nº nº 395, Centro, Vassouras, RJ, CEP 27.700-000, 

doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Ordenador de 

Despesa , Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo 

Alves Pereira, identidade nº xxxxx, CPF nº xxxxxx, residente e domiciliado à xxxxx, nº xx, 

xxxxxxxxxxxxxx, RJ, CEP xxxxxxx, e a empresa ________________________ situada na 

_______________________, Bairro ______________, Cidade ________________, 

UF___, CEP_______ e inscrita no CNPJ/MF sob o n º __________________________, 

daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.  

___________________, cédula de identidade nº ______________ CPF nº 

_________________, domiciliado na ______________________, Bairro _______, Cidade 

____________, UF___, CEP ________, resolvem celebrar o presente Contrato de 

Prestação de Serviços, em decorrência do Pregão Presencial nº xxx/xxxx, com fundamento 

no Processo Administrativo nº xxx/201x, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

alterações, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto 

Municipal 2638/2007,  Decreto Municipal n.º 3950/2016 do instrumento convocatório, 

aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como 

pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
O presente CONTRATO tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, PODA DE 
PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA POR 
JARDINS, CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE 
VASSOURAS/RJ, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), 
e proposta de preços, partes integrantes deste Contrato. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de 
empreitada por preço global.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partir da ordem de início de 

serviço.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o 

limite previsto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA 

seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, 

pertinentes à execução do presente contrato; 

c) exercer a fiscalização do contrato; 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital 

e no contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas  

e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da 

Proposta de Preços e da legislação vigente; 

b) prestar o serviço nos locais indicados pelo CONTRATANTE; 

c) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os 

níveis de trabalho; 

d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

e) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 

providências cabíveis; 

f) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 

aplicável; 

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações;  
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h) observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no 

local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para 

acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade 

técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; 

i) elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, 

relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato 

relevante sobre a execução do objeto contratual; 

j) manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular 

e necessários à execução do objeto do contrato; 

l) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na 

licitação; 

m) cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu 

adimplemento, na forma da cláusula oitava (DA RESPONSABILIDADE);  

n) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. 

o) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 

93, da Lei Federal nº 8.213/91;. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias, para o corrente exercício de _____, assim classificados: 

 

Natureza das Despesas: 

Fonte de Recurso: 

Programa de Trabalho: 

Nota de Empenho: 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por 

conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de 

cada exercício.  

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

 

Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). E 

respectivamente o valor mensal de R$ __________________ ( xxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 

termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução 
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e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução 

total ou parcial. 

 

Parágrafo Primeiro – A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 

servidor xxx, matrícula xxx. 

 

Parágrafo Segundo – O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas 

forem ao do pagamento, na seguinte forma: 

 
a. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do contratado;  

 
b. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 desta lei (o 
contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ).  

 

 

Parágrafo Terceiro – O responsável a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de 

responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade 

superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.  

 

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários 

ao desempenho de suas atividades. 

 

Parágrafo Quinto – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato 

não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter 

fiscalização própria.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 
 

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 

órgão da Administração. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 

inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais 

e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer 

tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, 
em relação aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:  
a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras verbas que, 
em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repartição das 
cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao 
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;  
b) está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação;  

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social; e 

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, 
inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 
11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos 
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de 
validade.  
 

PARÁGRAFO QUARTO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos 

PARÁGRAFOS SEGUNDO e TERCEIRO ensejará a imediata expedição de notificação à 

CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de 

defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na 

hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.  

 

PARÁGRAFO QUINTO – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será 

rescindido.  

 

PARÁGRAFO SEXTO – No caso do parágrafo quinto, será expedida notificação à 

CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar 

início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

pelo prazo de 1 (um) ano.  

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ 

(_______________), sendo efetuado em até 30(trinta) dias do final do mês da sua 

prestação, mediante depósito no Banco ____, na conta corrente nº _____, agência ____, 

de titularidade da CONTRATADA.  
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Parágrafo Primeiro – No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não 
possua agência da instituição financeira contratada pela Prefeitura ou caso verificada pela 
CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa expressa da 
instituição financeira contratada pela Prefeitura, abrir ou manter conta corrente naquela 
instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 
outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 
adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.  
 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá encaminhar as medições para a Secretaria 

Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte, acompanhadas de comprovante de 

recolhimento do FGTS, INSS, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Nota Fiscal 

Eletrônica devidamente atestada por 02(dois) servidores da Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços Públicos e Transporte, bem como comprovante de atendimento aos encargos 

previstos no parágrafo segundo da cláusula oitava, todos relativos à mão de obra 

empregada no contrato.  
 
 

Parágrafo Terceiro – O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data final do período de adimplemento de cada parcela e somente será autorizado após a 

declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação. 

 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e 

terceiro, o prazo para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data final do período de adimplemento de cada parcela. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a 

entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).  

 

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal 

por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a 

sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde 

que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de 

atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata 

die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante 

desconto de 0,5% ao mês pro rata die.  

 

PARÁGRAFO OITAVO – A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

consoante o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo 

Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado 

no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, 

do art. 2º da Resolução SER 047/2003.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força 

de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 

mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e 

condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.  

 

Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e 

a prévia e ampla defesa. 

 

Parágrafo Segundo – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 

prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação na 

Imprensa Oficial. 

 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, a Administração poderá:  

 

a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as 

importâncias por ela recebidas indevidamente;  

b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado 

dos serviços não executados e;  

c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  

 

Parágrafo Quarto – Não obstante o que reza o inciso XV do artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993, a mora superior a 30(trinta) dias nos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA autoriza a suspensão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 

PENALIDADES  
 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) 
ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
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Parágrafo Primeiro - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida.  
 
Parágrafo Segundo - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 
gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
Parágrafo Terceiro - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão 
licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:  
 
a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa; 

 b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, prevista na alínea c, do caput, serão impostos pelo Ordenador de Despesa, 
devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito. 

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do 
Exmº Senhor Prefeito. 
 
Parágrafo Quarto - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  
 
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato ou do empenho. 
 
Parágrafo Quinto - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à 
CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos Parágrafos 
Segundo e Terceiro da Cláusula Oitava, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que 
configura a mora.  
 
Parágrafo Sexto - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, prevista na alínea c, do caput:  
 
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;  
c) será aplicada, pelo prazo de 01 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso 
de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma 
prevista no parágrafo quarto, da Cláusula Oitava.  
 
Parágrafo Sétimo - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que 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 Pública pelos prejuízos causados. 
 
Parágrafo Oitavo - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 
02 (dois) anos de sua aplicação.  
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Parágrafo Nono - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder 
o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo 
não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade 
de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 
administrativas. 
 
Parágrafo Décimo - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação 
do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais 
pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende 
imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 
 
Parágrafo Décimo Segundo - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 
prévia. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 
para a apresentação da defesa.  
 
Parágrafo Décimo Quarto - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do 
caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d. 
 
Parágrafo Décimo Quinto - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 
sanção, pela AUTORIDADE COMPETENTE, devendo ser apresentada a devida 
motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
 
Parágrafo Décimo Sexto- Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem 
penalizados com a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente 
ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de 
contratar com a PMV enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 
 
Parágrafo Décimo Sétimo - As penalidades serão registradas pela CONTRATANTE no 
Cadastro de Fornecedores da PMV. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em 

face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 

judicialmente. 

 

Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 

haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal 

do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, 

estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

 

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da 

CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de opor, 

administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção 

unilateral do serviço. 

 

Parágrafo Único – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei 

nº 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO REAJUSTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no 
contrato, decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data do orçamento a que essa proposta 
se referir, assim entendido o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à 
época da apresentação da proposta de licitação, poderá a CONTRATADA fazer jus ao 
reajuste do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de obra, se estes 
estiverem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que 
tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 
8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da 
data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes serão precedidos de requerimento da 
CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por 
meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, 
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.  

PARÁGRAFO QUARTO – É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não 
previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de 
instrumento legal, sentença normativa, acordo, convenção coletiva ou dissídio. 

PARÁGRAFO QUINTO – Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio 
coletivo de trabalho, o reajuste contratual poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso 
salarial para a categoria, nos moldes da Lei Complementar nº 103/2000. 

PARÁGRAFO SEXTO - O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12 

(doze) meses da data da apresentação da proposta, desde que demonstrada a variação 

efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto 

contratual, atualizando-se a planilha orçamentária (ANEXO X), com o mesmo desconto 
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aplicado na proposta, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º 

e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem 
culpa do CONTRATANTE não enseja reajuste ou correção. 

PARÁGRAFO OITAVO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda 
não pago. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO  

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do 
CONTRATANTE e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, 
econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto 
deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, 
subcontratar todos os serviços objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços, desde 
que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pela Contratante e sempre 
mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na Imprensa Oficial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos 
serviços, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento 
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

CLÁUSULA-DÉCIMA-NONA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

São parte integrante do presente contrato: 

 O Termo de Referência e seus anexos; 
 A Proposta da CONTRATADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

 
Após a assinatura do contrato, deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 
(vinte) dias, na Imprensa Oficial, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, 
devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia 
autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:  DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

Fica eleito o Foro do Município de Vassouras-RJ para dirimir qualquer litígio decorrente do 

presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

79 
 

 

9.583/19 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, 

depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

 
Vassouras-RJ,  _____de _________de ______. 

 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 

Empresa 

 

 

__________________________________________ 

TESTEMUNHA/CPF 

 

 

___________________________________________ 

TESTEMUNHA/CPF  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

Anexo XIII 
MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

 
 

Declaramos que o(a) senhor(a) 

..................................................................................................................., portador(a) da 

cédula de identidade nº...................................... representante legal da empresa 

........................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o 

nº ................................................, com sede no 

.................................................................................................................................................

......................, 

em .........................................., telefone ............................, fax ............................,  
compareceu na data abaixo  indicada  e  realizou  vistoria  nos  locais indicados  para  a  
execução  dos  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, 
PODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E IRRIGAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA 
POR JARDINS, CANTEIROS E ÁREAS E PODA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE 
VASSOURAS/RJ 
 

Certificamos, outrossim, que a pessoa acima identificada recebeu todas as informações 

pertinentes aos serviços, estando ciente do grau de dificuldade relativo ao objeto da 

presente licitação, não podendo alegar dúvidas futuras que possam prejudicar a execução 

dos mesmos.  

 

 

.........................................., ......... de ............................. de 2020. 

 

 

Responsável da empresa: 

___________________________________________________ 

                                                           Nome completo  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

                                                               ANEXO XIV 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO 

(NÃO VISTORIA) 

 
À 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

 

Prezados, 

 

 

 A _____________________________________________________________ (empresa) 

–<nome> – <sede> – CNPJ nº________________, declara que tem conhecimento pleno do 

objeto e que não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem na 

execução do contrato, com reflexo nos respectivos custos e preços. 

 
 
 

(local) _____________, ___ de ______________ de 2020. 
 

__________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

 
Nome: ____________________________________ 

 
CPF: _____________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

ANEXO XV 
 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:  
 

RJ001946/2019  
DATA DE REGISTRO NO MTE:  

 
09/10/2019  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR040912/2019  
NÚMERO DO PROCESSO:  

 
13041.101017/2019-67  

DATA DO PROTOCOLO:  
 

23/08/2019  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 
34.037.150/0001-91, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RICARDO COSTA 
GARCIA; 
  
E  
 
SIEEACON - SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE ASSEIO E 
CONSERVACAO DA REGIAO DO SUL FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
CNPJ n. 28.469.955/0001-01, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). WILTON DE 
MELLO PEIXOTO; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de 
trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de 
junho de 2019 a 31 de maio de 2020 e a data-base da categoria em 01º de junho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos empregados de 
empresas de asseio e conservação, com abrangência territorial em Angra dos Reis/RJ, 
Barra do Piraí/RJ, Barra Mansa/RJ, Resende/RJ, Valença/RJ, Vassouras/RJ e Volta 
Redonda/RJ.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS 
PARTICULARES DE COLETA DE LIXO  
 
 

Fica estabelecido o piso salarial para os empregados das EMPRESAS PARTICULARES DE 
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LIMPEZA URBANA, a partir de 01/06/19, no valor de R$ 1.239,00 (um mil e duzentos e trinta e 
nove reais),  com reajuste no percentual de 3,76% (três vírgula setenta e seis por cento). 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Os empregados abaixo terão os pisos salariais que seguem: 

  

TABELA DE FUNÇÕES  SALÁRIOS 

AJUDANTES DE   EQUIPES 

DIVERSAS 

R$   1.239,00 

VARREDOR R$   1.239,00 

SERVENTE DE ATERRO R$   1.239,00 

VARREDOR LIDER R$   1.242,70 

COLETOR R$   1.397,18 

LAVADOR R$   1.323,94 

OP. DE ROÇADEIRA /   MOTO SERRA 

DE LIMPEZA URBANA 

R$   1.510,90 

AGENTE COLETA   SELETIVA R$   1.710,65 

AUXILIAR DE   MECÂNICO R$   1.798,81 

BORRACHEIRO R$   1.888,98 

FISCAL DE VARRIÇÃO R$   1.863,46 

MOTORISTA DE COLETA R$   2.042,89 

AUXILIAR DE TRÁFEGO R$   2.303,64 

TÉCNICO SEGURANÇA DO 

TRABALHO DE LIMPEZA URBANA 

R$   2.512,59 

FISCAL DE COLETA 2 R$   2.598,13 

ELETRICISTA R$   2.699,46 

MECÂNICO R$   2.723,35 

FISCAL DE COLETA R$   2.846,67 

ENCARREGADO DE   VARRIÇÃO R$   3.079,52 

  

  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos os empregados que já percebam salários superiores aos 
pisos estabelecidos na presente cláusula, terão seus salários corrigidos em 3,76% (três 
vírgula setenta e seis por cento), a partir de Junho/2019, não podendo perceber piso salarial 
inferior ao da sua função previsto na tabela acima. 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO: As demais funções não previstas neste instrumento normativo de 
trabalho, terão seus salários corrigidos em 3,76% (três vírgula setenta e seis por cento), a partir 
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de Junho/2019. 

  

PARÁGRAFO QUARTO: Para os empregados que prestam serviços às empresas 
representadas pelas partes convenentes, e que percebam salários superiores a R$5.000,00 
(cinco mil reais), fica facultada a livre negociação de reajuste salarial, respeitando-se, no 
mínimo, um reajuste de 50% (cinquenta por cento) sobre o percentual de reajuste do piso da 
categoria, vigente a partir de 1º de Junho de 2019. 

  

PARÁGRAFO QUINTO: Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho-TST, no Acórdão 
0000076-64.2016.5.10.0000, de 11/4/2017, permitiu que os instrumentos normativos de trabalho 
pudessem, à luz do artigo 7º, inciso XXVI, da Carta Magna, flexibilizar a legislação sobre cotas, 
em atenção à realidade do setor, sem, entretanto, convencionar qualquer tipo de regra de 
inobservância da reserva legal de vagas, e com base na prevalecência da autonomia da 
vontade coletiva, os Sindicatos Convenentes acordam que o piso salarial do jovem aprendiz, a 
partir de 1º de Junho de 2019, será de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), 
convertido em salário/hora, sendo que as empresas prestadoras de serviços de asseio e 
conservação deverão aplicar o percentual de aprendizagem de 5%, previsto no art. 429 da CLT, 
em relação às funções que demandem formação profissional, com base no quantitativo das 
funções previstas no corpo administrativo das empresas, sendo excluídas da base de cálculo as 
funções de servente de aterro, coletor, varredor e demais funções, justamente por não 
demandarem qualquer formação para o exercício. 

  

PARÁGRAFO SEXTO: As empresas, diante da dificuldade comprovada na contratação de 
jovem aprendiz, nos termos da legislação específica, ainda poderão, como forma alternativa de 
atender o aspecto social do parágrafo anterior, cumprir a respectiva cota legal, através da 
contratação de jovens de 18 a 24 anos para prestarem serviços de asseio e conservação, com 
condições laborais e regime normal de trabalho. 

  

PARÁGRAFO SÉTIMO: Os Sindicatos convenentes acordam que nos contratos de prestação 
de serviço, com jornada intermitente e/ou temporária, por sua natureza transitória, as empresas 
ficarão dispensadas do cumprimento das cotas de aprendizagem e pessoa com deficiência 
(pcd). 

  
CLÁUSULA QUARTA - AUTONOMIA DA VONTADE COLETIVA - LEI Nº.13467/17  
 
 

Os Sindicatos convenentes estipulam as condições de trabalho previstas neste instrumento 
normativo em consonância com as regras introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei nº. 
13467/17. 

 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE  
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As empresas poderão pagar os novos salários, válidos a partir de Junho/2019, no contracheque 
do mês de Setembro/2019, de forma a operacionalizarem o repasse dos novos custos aos seus 
contratos de prestação de serviços. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DATA DO PAGAMENTO  
 
 

A empresa que não efetuar o pagamento dos salários dos seus empregados até às 16:00 horas 
do quinto dia útil do mês subsequente, pagará os salários e respectivas vantagens, acrescidos 
de multa de 2% (dois por cento), mais um dia de salário por dia de atraso. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para efeito de pagamento de salário, exclusivamente, o sábado não será 
considerado dia útil. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - CONTRA - CHEQUE  
 
 

As empresas comprovarão o pagamento do salário por meio de contra-cheque, 
discriminando, além do salário profissional, as horas extras, os adicionais, os 
benefícios e descontos efetuados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas que efetuarem o pagamento de salário 
através de crédito e/ou depósito em conta corrente bancária, e/ou cartão salário, 
e/ou outra modalidade eletrônica de crédito, ficam desobrigadas de colher a 
assinatura do empregado, valendo como prova de pagamento, o comprovante de 
depósito ou extrato da conta corrente ou, ainda, o extrato da conta corrente 
eletrônica. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas disponibilizarão os contra-cheques até 30 
(trinta) dias após o efetivo pagamento do salário, com as discriminações das verbas 
salariais. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - SUBSTITUIÇÕES  
 
 

O empregado admitido para substituir um demitido, receberá salário igual ao empregado de 
menor salário do mesmo cargo ou função, não considerando vantagens pessoais, conforme 
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Instrução Normativa nº 01 do TST. 

  

 
 
CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO DE ADICIONAIS E DESCONTOS  
 
 

As partes convenentes acordam que, devido às peculiaridades do setor econômico, as horas 
extras, adicional noturno, faltas e atrasos ocorridos no mês, poderão ser processados na folha 
de pagamento do mês seguinte ao da respectiva ocorrência. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS OU OPERACIONAIS  
 
 

Para os empregados administrativos ou operacionais que exerçam funções que não foram 
citadas no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Terceira, os salários serão corrigidos em 3,76% (três 
vírgula setenta e seis por cento), a partir de 1º de Junho de 2019, observando-se o Parárafo 
Quarto da Cláusula Terceira. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica assegurado que nenhum empregado poderá receber salário 
inferior ao piso de sua categoria profissional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em função da tipicidade do segmento de prestação de serviços 
terceirizados, os Sindicatos Convenentes resolvem adotar a súmula 374, do TST, acordando 
que empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de 
seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi 
representada por órgão de classe de sua categoria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O salário dos empregados administrativos ou operacionais, 
admitidos após a última correção salarial da categoria, será atualizado na subseqüente revisão, 
proporcionalmente ao número de meses a partir da data de admissão, conforme Art. 5º da Lei 
7.238/84 (CLT), respeitando-se a regra da irretroatividade dos pisos salariais estabelecidos no 
Parágrafo Primeiro, da Cláusula Terceira, do presente Instrumento Normativo. 

PARÁGRAFO QUARTO: São considerados como cargo de confiança, à luz do presente pacto 
normativo, os gerentes, chefes de departamentos e coordenadores, ainda que assinem folha de 
ponto. 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  
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Fica, desde já, ajustado que o décimo terceiro salário poderá ser pago em 2 
parcelas, sendo a primeira no dia 30/11 e a segunda no dia 20/12 ou, 
alternativamente, em uma única parcela, a ser efetuada impreterivelmente até o dia 
15/12. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas poderão, ainda, pagar em 4 parcelas mensais 
(setembro/19, outubro/19, novembro/19 e dezembro/19) o décimo terceiro salário, 
desde que seja complementado o seu valor integral até o dia 20 de Dezembro. 

 
Outras Gratificações  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VARREDOR LIDER  
 
 

Responsáveis por grupos de até 15 (quinze) empregados, serão considerados 
varredor lider e farão jus a uma gratificação mensal de 15% (quinze por cento) do 
Piso Salarial da Categoria Profissional de varredor. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: O varredor lider que permanecer na função por 
mais de 6 (seis) meses, passa a ser efetivado na mesma, não podendo 
mais ser rebaixado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - HORAS EXTRAS  
 
 

Na prestação de serviços extraordinários, as horas extras serão pagas com acréscimo de 50% 
(cinqüenta por cento), e as trabalhadas nos domingos e feriados com acréscimo de 100% (cem 
por cento), ambos calculados sobre a hora normal. 

 
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

As horas efetivamente laboradas no período compreendido entre 22:00 e 05:00 horas serão 

remuneradas com adicional de 20% (vinte por cento) incidente sobre o salário base do 

empregado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A jornada de trabalho para todos os empregados, nas horas 

efetivamente laboradas no período entre 22:00 horas e 05:00 horas, será computada como 52 

minutos e 30 segundos, conforme preceitua o parágrafo primeiro, do Art. 73,  da CLT. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As horas que ultrapassarem o período compreendido entre as 

22:00 horas e 5:00 horas, não serão remuneradas com o adicional noturno previsto no caput. 
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Adicional de Insalubridade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INSALUBRIDADE  
 
 

As empresas pagarão adicional de insalubridade aos coletores, no percentual de 
40% (quarenta por cento), e dos varredores, o percentual de 20% (vinte por cento) 
de acordo com o Piso Salarial da Categoria, desde que o laudo do SESMET das 
empresas prestadoras de serviços considere os respectivos locais insalubres. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas pagarão o adicional de insalubridade para as 
demais funções da cláusula terceira em seu parágrafo segundo, que tenham a 
previsão do respectivo adicional, de acordo o Piso Salarial da Categoria, desde que o 
laudo do SESMET das empresas prestadoras de serviços considere os respectivos 
locais insalubres. 

  

Prêmios  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES  
 
 

As gratificações pagas com habitualidade por mais de 6 (seis) meses consecutivas, excetuando-
se, neste caso, as gratificações de insalubridade e periculosidade, bem como aquelas previstas 
nos parágrafos seguintes, incorporar-se-ão ao salário para efeito do pagamento das férias, 
décimo terceiro salário e FGTS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As importâncias, ainda que habituais, pagas à título de ajuda de 
custo, o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, 
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato 
de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo 
empregador, em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado, grupo de 
empregados ou terceiros vinculados à sua atividade econômica em razão de desempenho 
superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
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As empresas ficam obrigadas a conceder um auxílio alimentação ou refeição em forma de 
tíquete, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), por dia, considerando-se os dias efetivamente 
trabalhados no mês. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que laborarem até 4 (quatro) horas, para 
complementação da jornada normal de trabalho semanal, prevista no Art. 7º, XIII, da 
Constituição Federal, não farão jus, especificamente naquele dia, ao recebimento do auxílio 
previsto no caput da presente cláusula. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para evitar a incorporação deste benefício ao salário, as empresas 
terão o direito de descontarem dos empregados, em seus contracheques mensais, o 
correspondente a 10% (Dez por cento) do valor total do auxílio concedido no mês de 
competência. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados que trabalhem em regime de escala/plantão, 
receberão o respectivo auxílio somente para os dias efetivamente trabalhados. 

PARÁGRAFO QUARTO: Fica facultado às empresas a concessão de auxílio alimentação ou 
refeição em valores superiores ao previsto no caput, seja em virtude de exigência de contrato de 
prestação de serviços ou por mera liberalidade do empregador. 

PARÁGRAFO QUINTO: Será concedido o auxílio alimentação no valor integral no período de 
férias, aos empregados que durante o período aquisitivo das férias, somar no máximo 05 (cinco) 
dias de faltas. 

PARÁGRAFO SEXTO: Fica facultado às empresas, com a respectiva anuência empregado, a 
concessão do intervalo de 30 minutos para intervalo e/ou refeições nos moldes da Lei 
13.467/2017. 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VALE - TRANSPORTE  
 
 

As empresas ficam obrigadas a conceder o Vale-Transporte, na forma pactuada abaixo: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para os empregados beneficiados com vale-transporte, será 
realizado o desconto de 6% (seis por cento), incidente sobre o salário base do trabalhador, na 
forma da lei.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos períodos de afastamentos do empregado de suas atividades 
funcionais, por qualquer motivo, inclusive por atestado médico ou pelo INSS, este não fará jus 
ao recebimento do benefício do vale transporte, por inexistência de deslocamentos do 
trabalhador no percurso residência/trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando do lançamento dos créditos pelas empresas, caso constate 
que o empregado não tenha utilizado a totalidade dos valores creditados em seu cartão de 
recarga, fica autorizado às empresas realizarem apenas a complementação dos valores 
necessários ao deslocamento do mês subsequente, haja vista a natureza jurídica do beneficio. 
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PARÁGRAFO QUARTO: O desconto legal do complemento do vale-transporte, conforme 
previsto no parágrafo terceiro, da presente cláusula, será limitado ao valor creditado. 

PARÁGRAFO QUINTO: No caso de extravio, perda e dano do cartão magnético de vale 
transporte, o empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituição do mesmo. 

PARÁGRAFO SEXTO: No caso de desligamento do empregado, o mesmo obriga-se a devolver 
o saldo não utilizado de vale transporte na rescisão do contrato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: A declaração falsa ou uso indevido do vale - transportes constituem 
falta grave, sujeito à demissão por justa causa. 

  

Auxílio Educação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - BOLSAS DE ESTUDOS  
 
 

As empresas poderão efetuar convênio junto ao MEC, para obter o benefício do Salário 
Educação para seus empregados, devendo comunicar aos mesmos sobre a abertura de 
convênio e de como devem inscrever-se para recebimento do respectivo benefício. 

 
Auxílio Creche  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - AUXÍLIO CRECHE  
 
 
As empresas pagarão, a título de Auxílio Creche, para as empregadas com filhos, até 02 (dois) anos 

de idade, o valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do salário base do coletor, por cada 

filho, podendo o empregado optar pelo estabelecido na Portaria MTB/GM nº 3.296/1986. 
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ANTECIPAÇÃO SALARIAL  
 
 

Fica acordado que as empresas poderão conceder o benefício da antecipação salarial 
em até 40% dos salários normativos, com o propósito social de atender possíveis 
demandas urgentes e imprevistos do dia a dia. Para a viabilização do benefício em 
apreço, as empresas fornecerão aos empregados cartões magnéticos através de 
gestora de benefícios conveniada com os Sindicatos Convenentes, sem juros e 
quaisquer despesas para os empregados e para as empresas, com débito 
diretamente nas respectivas folhas de pagamento e repasse posterior à gestora de 
benefícios conveniada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A antecipação salarial prevista no caput da presente 
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cláusula convencional deverá constar nos contracheques dos empregados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:No caso de extravio, perda ou dano do cartão magnético, 
o empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituição do mesmo. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR  
 
 

As Entidades Convenentes prestarão indistintamente a todos os trabalhadores e empregadores 
subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho, por meio de organização gestora 
especializada e aprovada pelas Entidades Convenentes, benefícios sociais, conforme tabela 
definida pelas Entidades e discriminadas no Manual de Orientação e Regras, parte integrante 
desta cláusula. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação dos benefícios iniciará a partir de 01/09/2019 e terá 
como base, para seus procedimentos, o Manual de Orientação e Regras a ser disponibilizado no 
site da gestora em www.beneficiosocial.com.br. Para lisura do processo e conservação de 
direitos, este Manual deverá ser registrado em cartório, em momento oportuno. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efetiva viabilidade financeira deste benefício e com o expresso 
consentimento das entidades convenentes, as empresas, a título de contribuição, recolherão, 
obrigatoriamente, até o dia 10 (dez) de cada mês, iniciando a partir de 10/09/2019, o valor total 
de R$ 13,00 (treze reais) por trabalhador que possua, exclusivamente, por meio de boleto 
disponibilizado pela gestora no site www.beneficiosocial.com.br, conforme decisão em 
Assembleia Geral Extraordinária. O custeio da contribuição do plano Benefício Social Familiar 
será de responsabilidade integral das empresas, ficando vedado qualquer desconto nos salários 
dos trabalhadores. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doença ou 
acidente, o empregador manterá o recolhimento por até 12 (doze) meses. Caso o afastamento 
do empregado seja por período superior a 12 (doze) meses, o empregador fica desobrigado ao 
recolhimento desta contribuição a partir do décimo terceiro mês, ficando garantido ao 
empregado todos os benefícios sociais previstos nesta cláusula e no Manual de Orientação e 
Regras, até seu efetivo retorno ao trabalho, quanto então o empregador retomará o 
recolhimento relativo ao trabalhador afastado. 

PARÁGRAFO QUARTO – Devido à natureza social e emergencial dos benefícios 
disponibilizados pelas entidades, na ocorrência de evento que gere direito de atendimento ao 
trabalhador e seus familiares, o empregador deverá preencher o comunicado disponível no site 
da gestora, no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias a contar do fato gerador, 
e, no caso de nascimento de filhos, este prazo será de até 150 (cento e cinquenta ) dias, sob 
pena do empregador arcar com sanções pecuniárias em favor do trabalhador ou família 
prejudicada, como se inadimplente estivesse. 

PARÁGRAFO QUINTO – O empregador, que estiver inadimplente, ou efetuar recolhimento por 
valor inferior ao devido, perderá o direito aos benefícios a ele disponibilizados, até sua 
regularização. Nesses casos, na ocorrência de qualquer evento que gere direito de atendimento 
aos trabalhadores e seus familiares, estes não perderão direito aos benefícios e serão atendidos 
normalmente, devendo o empregador responder a título de indenização, o equivalente a 10 
(dez) vezes o menor piso salarial da categoria vigente a` época da infração, indenização esta 
devida diretamente ao trabalhador e/ou seus familiares. Caso o empregador regularize seus 
débitos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento de comunicação formal 

http://www.beneficiosocial.com.br/
http://www.beneficiosocial.com.br/
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de débito feita por e-mail, ficará isento desta indenização. 

PARÁGRAFO SEXTO – Os valores porventura não contribuídos serão devidos e passíveis de 
cobrança extrajudicial e/ou judicial, acrescidos de multa, juros e demais penalidades previstas 
nesta norma coletiva, podendo ainda, o empregador ter seu nome incluso nos órgãos de 
proteção ao crédito. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nas planilhas de custos, editais de licitações ou nas repactuações de 
contratos, devido a fatos novos constantes nesta CCT, e em consonância à instrução normativa 
vigente, nestes casos, obrigatoriamente, deverão constar a provisão financeira para 
cumprimento desta cláusula, preservando o patrimônio jurídico dos trabalhadores, conforme o 
artigo 444 da CLT. 

PARÁGRAFO OITAVO - Estará disponível no site da gestora, a cada recolhimento mensal, o 
Comprovante de Regularidade da cláusula do Benefício Social Familiar, dos últimos 12 (doze) 
meses, o qual deverá ser apresentado ao contratante e a órgãos fiscalizadores, quando 
solicitado. Só poderá ser emitido o Comprovante de Regularidade do Benefício Social Familiar, 
quem estiver rigorosamente em dia com o pagamento mensal do referido benefício para todos 
os seus empregados, vinculados a categoria profissional das entidades convenentes. 

PARÁGRAFO NONO - O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir 
em contraprestação de serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial e 
emergencial. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, 
imprudência ou imperícia de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), 
implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 
186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CESTA BÁSICA  
 
 

As empresas implantarão benefício de fornecimento de cesta básica, de acordo com critérios 
a serem divulgados aos empregados, como forma de premiação. Faculta-se as empresas a 
concessão desse benefício em Vale Alimentação, no valor mensal de R$ 77,00 (setenta e 
sete reais) no período de vigência deste instrumento. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - AUXÍLIO PARA FILHOS EXCEPCIONAIS  
 
 

As empresas concederão aos empregados que tenham filhos excepcionais, o pagamento 
equivalente a 20% (vinte por cento) do piso do coletor, desde quando comprovado por 
laudo médico do INSS, e devidamente ratificado pelo médico da empresa. 

 
Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)  
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As Empresas deverão fornecer Laudo Técnico para efeito de aposentadoria nos locais de área 

insalubre, ou outro documento exigido pelo INSS, que venha a substituí-lo, durante a vigência da 

presente Convenção. 
 

Empréstimos  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE 
PAGAMENTO  
 
 

Fica facultado às empresas abrangidas por este instrumento normativo de trabalho, 
a tomarem as providências necessárias para que seus empregados possam usufruir 
dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, nos termos da Lei n° 
10.820, de 17/12/2003. 
 

 
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO  
 
 

Por se tratar de categoria profissional de asseio e conservação, cuja atividade é essencial para 
o bem estar da sociedade, e também por representar a base da pirâmide Laboral, os Sindicatos 
Convenentes, em prol da valorização social do trabalho, e para evitar qualquer possibilidade de 
precarização do trabalho, acordam que a homologação e quitação de rescisão dar-se-á na 
forma pactuada abaixo: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica acordado entre os Sindicatos Convenentes acerca da 
obrigatoriedade das empresas de realizarem todas as homologações de rescisões de contrato 
de trabalho com mais de 1(hum) ano de duração na sede do Sindicato Laboral. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A assistência sindical para homologação das rescisões de contrato 
de trabalho com mais de 1 (hum) ano de duração é da competência do sindicato laboral, em 
cuja jurisdição o empregado prestou serviços nos últimos 90 ( noventa) dias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: PRAZO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO:  

a) O pagamento das parcelas constantes no recibo de quitação deverá ser efetuado até o 10º 
(décimo) dia útil, incluindo-se o do vencimento. 

b) Enquadram-se na previsão da presente cláusula: 

 A rescisão antecipada, pelo empregador ou empregado, do contrato por prazo 
determinado, incluindo o contrato de experiência; 

 A demissão por justa causa; 
 A demissão com aviso prévio indenizado, dispensado o seu cumprimento; 
 O pedido de demissão pelo empregado, com dispensa do cumprimento do aviso prévio; 
 O término do contrato por prazo determinado, incluindo o contrato de experiência; 
 A demissão com cumprimento do aviso prévio; 
 O pedido de demissão pelo empregado, com cumprimento do aviso prévio; 
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 Demissão consensual. 

 
Aviso Prévio  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - AVISO PRÉVIO  
 
 

O empregado que estiver em cumprimento do aviso prévio poderá ser transferido para dentro do 
mesmo Município onde exerce suas funções. E se, neste período, o empregado demitido 
conseguir outro emprego, fica dispensado do restante do cumprimento do aviso e respectivo 
pagamento.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cumprimento do prazo do aviso prévio previsto na legislação nº 
12.506/11 dar-se-á de forma proporcional, aplicando-se integralmente tanto para empregado 
quanto para as empresas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do contrato de trabalho ficar suspenso por motivo de 
doença ou acidente de trabalho, com percepção de auxílio doença  ou acidente, por mais de um 
ano, o período suspenso não será computado para o calculo do aviso prévio proporcional. 

  

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - RESCISÃO  
 
 

As empresas obrigam-se ao pagamento dos salários e dos direitos trabalhistas dos empregados 
desligados, conforme determina a Lei nº 7.855/89 e Instrução Normativa n.º04/2002 da 
Secretaria de Relações do Trabalho, publicada no DOU de 03.12.2002. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que 
antecede à data de sua correção salarial (data base), não terá direito à indenização adicional de 
1 salário mensal, ficando prejudicado o disposto no artigo 9º, da Lei nº 7.238/84, por força da Lei 
13.467/17, desde que o encerramento total ou parcial do contrato tenha ocorrido por 
determinação do tomador de serviço (empresa contratante de prestação de serviços). 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - EXPERIÊNCIA  
 
 

É vedado às empresas firmarem contrato de experiência nos casos de readmissão de 
empregado na mesma função, quando readmitidos no período de 3 (três) meses após a 
respectiva demissão. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O contrato de experiência será de até 60 (sessenta) dias, podendo ser 
renovado por mais 2 (dois) períodos de 60 (sessenta) dias. Em caso de quebra do respectivo 
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contrato, fica, desde já, as partes desobrigadas do cumprimento do disposto nos artigos 479 e 
480 da CLT. 

 
 

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Atribuições da Função/Desvio de Função  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DESVIO DE FUNÇÃO  
 
 

O desvio de função será caracterizado quando o empregado exercer função diferente da que foi 
contratado por um período superior a 50% do seu turno de trabalho diariamente pelo prazo 
máximo de 90 dias durante o ano vigente, devendo prevalecer a remuneração à maior. Essa 
diferença de remuneração deverá ser paga a título de indenização no contra-cheque 
correspondente ao mês de competência em que o empregado exerceu função diferente da 
contratada. 

 
Transferência setor/empresa  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - MUDANÇA DO LOCAL DE TRABALHO  
 
 

As empresas ficam obrigadas a comunicar a seus empregados, com antecedência de 48h 
(quarenta e oito horas), as mudanças de horário e local de trabalho atinente a cada caso. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese do empregado ficar sem setor destinado para prestação 
de seus serviços, o mesmo deverá apresentar-se, no dia seguinte, à sede da empresa para 
nova designação e, até que tal ocorra, ficará garantido o recebimento dos seus salários e a 
marcação do ponto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O empregado que estiver de aviso prévio poderá ser transferido 
dentro do mesmo município do local de trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: É licita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento 
ou serviço em que trabalhar o empregado. Neste caso específico, de forma a preservar o 
emprego, a empresa fica desobrigada do pagamento suplementar de 25% do salário. 

 
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - HOME OFFICE  
 
 

Os Sindicatos convenentes acordam que as empresas e seus empregados poderão instituir 
trabalho no sistema home office (trabalho em domicílio), nos termos do artigo 75-A e seguintes, 
da CLT, pois se trata de uma realidade comum na era contemporânea do Direito do Trabalho, 
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eis que propicia ao empregado maior autonomia na prestação de labor, menor desgaste com 
deslocamentos à empresa (minoração dos custos com transporte e/ou combustível), economia e 
racionalização de tempo hábil para resoluções de problemas particulares ou de seu interesse, 
maior convívio com seus familiares e, enfim, uma melhoria indubitável em sua condição social. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
- CIPA  
 
 

O prazo de estabilidade do empregado será, exclusivamente, desde a sua eleição até o final de 
seu mandato, não podendo ser dispensado sem justa causa nesse período. 

 
Outras normas de pessoal  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  
 
 

A entrega de quaisquer documentos, ou sua devolução, à empresa ou ao 
empregado, deverá ser formalizada, com recibo em duas vias, assinadas pelo 
empregador e pelo empregado, cabendo uma cópia a cada parte. 

PARÁGRAFO ÚNICO: É obrigação do empregado manter os seus dados 
atualizados na empresa, como endereço, telefone, nome e contato dos filhos, estado 
civil e/ou outras informações adicionais para a sua localização. O empregado 
também deverá informar a empresa os casos de alteração cadastral, que só terá 
valor a partir da data da respectiva comunicação, de modo que a empresa não 
poderá ser responsabilizada pela não atualização dos dados cadastrais do 
empregado.  

 
Outras estabilidades  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - GARANTIA DA GESTANTE  
 
 

A empregada deverá informar, no ato de sua demissão do quadro funcional da empresa 
empregadora, se está ou não em estado gestacional, com base na Lei nº 9.799/99. Em caso 
afirmativo, a empresa compromete-se a suspender o respectivo processo demissional. 

  

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
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Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM COMPENSAÇÃO  
 
 

A jornada de trabalho poderá ser doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas 
ininterruptas de descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural 
compensação,  observados ou indenizados, o intervalo de 30 minutos para repouso e 
alimentação, com a respectiva anuência do empregado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos e 
feriados que porventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, face à natural 
compensação pelo desconto nas 36 (trinta e seis) horas seguintes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de trabalho noturno as horas serão remuneradas no 
percentual de 20%, para os períodos laborados entre 22:00h à 05:00h. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se a Jornada 12x36 ocorrer em ambiente insalubre é desnecessária 
a licença prévia da autoridade competente na área de higiene do trabalho. 

PARÁGRAFO QUARTO: A indenização do intervalo intrajornada será no percentual de 50% 
sobre a hora normal de trabalho. 

PARÁGRAFO QUINTO: Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 58, da CLT, o tempo 
despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho 
e para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo 
empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 
empregador. 

PARÁGRAFO SEXTO: Os empregados em serviços externos cujas funções são exercidas em 
rotas de coleta de lixo, varrição pública, serviço de manutenção e/ou conservação de vias/áreas 
públicas, tais como, motoristas, coletores, ajudantes, varredores e outros, estão dispensados da 
marcação do intervalo intrajornada no respectivo controle de frequência, na forma do disposto 
no artigo 62 da CLT, além de serem responsáveis por paralisar suas atividades para usufruírem 
do intervalo para refeição e descanso por período equivalente a 1 (uma) hora ininterrupta no 
decorrer da jornada diária. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA  
 
 

A jornada de trabalho poderá ser prorrogada, até o máximo de 2 (duas) horas, como 
compensação para supressão, total ou parcial de trabalho aos sábados. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - BANCO DE HORAS  
 
 

Fica dispensado o acréscimo referente a hora extra se, caso o excesso de horas em um dia for 
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compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja 
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A liquidação dos haveres pelo empregador e/ou empregado dar-se-á até 
90 (noventa) dias após o término da vigência anual do banco de horas de que trata este artigo. 

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO - SISTEMAS 
ALTERNATIVOS  
 
 

As empresas poderão adotar sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho, seja por 
meio manual, mecânico, eletrônico, biometria ou qualquer outro que possa aferir o respectivo 
controle. 

PARÁGRAFO ÚNICO: São considerados válidos, para os fins de direito, todos os tipos de 
controles de pontos, inclusive, aqueles com registro invariável de jornada de trabalho (ponto 
britânico) ou com rasura, desde que com a anuência do empregado. 

 
Turnos Ininterruptos de Revezamento  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - ESCALA DE REVEZAMENTO E/OU BANCO DE 
HORAS ESPECÍFICO  
 
 

A formalização específica de escala de revezamento e/ou de Banco de Horas 
deverá ser instituída através de Acordo Específico, celebrado entre a empresa e os 
empregados, devidamente representados pelo Sindicato Laboral, desde que a 
empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas, 
com a apresentação do CERSIN previsto na cláusula  sexagésima terceira da 
presente convenção coletiva de trabalho, sem exceção, e que seja justificada a 
necessidade da implantação da escala de revezamento e/ou banco de horas. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - SERVIÇOS ESSENCIAIS  
 
 

Quando se tratar de serviços essenciais a empresa poderá trabalhar aos domingos e feriados, 

mantendo os padrões de Escala e revezamento de acordo com a Lei. 
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: CONCESSÃO DO VALE TRANSPORTE - As empresas fornecerão vale 

transporte aos empregados que trabalharem em regime de escala aos domingos e feriados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: As Empresas, com 30 (trinta) dias de antecipação, comunicará ao 

Sindicato e fixará em seus quadros de avisos a relação das equipes escaladas para garantir o 

comparecimento aos serviços essenciais. 

  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - JORNADA PARCIAL / TRABALHO 
INTERMITENTE  
 
 

Os empregadores que contratarem trabalhadores para laborarem jornada de trabalho em regime 
de tempo parcial, ou seja, aquela prevista exclusivamente no artigo 58-A, da CLT, deverão 
estabelecer essa condição especial em contrato individual por escrito, não podendo o valor da 
hora ser paga de forma inferior ao piso/hora previsto na presente convenção coletiva de trabalho 
para a referida função nos moldes das alterações introduzidas pela lei 13467/2017. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os empregadores que contratarem trabalhadores para laborarem 
com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, deverão respeitar o piso salarial da 
categoria, previsto na cláusula terceira da presente convenção coletiva de trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não é permitida a adoção de qualquer outro regime de jornada 
reduzida, sem a necessária formalização de um acordo específico celebrado entre 
empregadores e empregados, devidamente representados pelo Sindicato Convenente, desde 
que, outrossim, a empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas 
convencionadas e com a apresentação do CERSIN previsto na cláusula  sexagésima terceira da 
presente convenção coletiva de trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – TRABALHO INTERMITENTE - Ficam as empresas autorizadas a 
utilizar a modalidade de trabalho Intermitente, como condição especial em contrato individual por 
escrito, não podendo o valor da hora ser pago de forma inferior ao piso/hora prevista nessa 
convenção coletiva de trabalho para a referida função, nos moldes das alterações introduzidas 
pela lei 13.467/2017. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ABONO DE ESTUDANTE  
 
 

Fica assegurado o direito de falta ao empregado estudante no dia da prova, inclusive 
para exame vestibular, desde que seja avisado o empregador com antecedência 
mínima de 72 (setenta e duas) horas, mediante comprovação por escrito, e haja 
incompatibilidade entre o horário de trabalho e o da prova. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA  
 
 

Os Sindicatos convenentes acordam que entre duas jornadas de trabalho haverá um período 
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mínimo de 10 (dez) horas consecutivas para descanso. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Outras disposições sobre férias e licenças  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ESTABILIDADE APÓS LICENÇA  
 
 

O empregado afastado do serviço por mais de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, por 
doença, devidamente comprovada pelo Órgão Previdenciário, terá garantia de emprego por 
mais 30 (trinta) dias, a partir da alta médica. 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - FÉRIAS  
 
 

As empresas obrigam-se a avisar, com 15 (quinze) dias de antecedência ao empregado, quando 
este deverá entrar em férias, de acordo com a Legislação em vigor. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas obrigam-se a efetuar o pagamento das férias até 02 
(dois) dia antes do início das mesmas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas poderão optar em comum acordo com o empregado, o 
gozo das ferias em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias 
corridos e  os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um, respeitando-se 
o limite legal para o gozo integral das férias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os dias úteis não trabalhados poderão ser compensados nas férias. 

PARÁGRAFO QUARTO: O dia do início das férias poderá ocorrer nos dias que antecedem a 
feriados ou ao dia do repouso semanal remunerado do empregado. 

  

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Condições de Ambiente de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONDIÇÕES DE TRABALHO  
 
 

As empresas deverão implantar medidas que visem a melhoria de suas instalações, bem como 
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das condições de trabalho dos empregados, nos vestiários e refeitórios. 

  

  

 
Equipamentos de Proteção Individual  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - PROTEÇÃO AO TRABALHO - E.P.I  
 
 

As empresas obrigam-se a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção 
individual (luva de borracha, cinto de segurança, máscara, e outros) adequados ao risco, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção contra riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados, nos 
termos do Art. 166, da Portaria nº 3.214, de 08.06.78. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O EPI –Equipamento de Proteção Individual, quando fornecido pelas 
empresas, é de uso obrigatório pelo empregado, sendo considerada falta punível a sua não 
utilização, e a reincidência considerada falta grave, nos termos do art. 482, da CLT. 

 
Uniforme  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - UNIFORME  
 
 

As empresas fornecerão gratuitamente 04 (quatro) uniformes por ano a seus 
trabalhadores, quando obrigatório o seu uso. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Entende-se por uniforme, a indumentária completa 
exigida para execução dos serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os uniformes e EPI’s, tais como botas, luvas, aventais, 
guardapós ou outras peças  de indumentárias necessárias ao atendimento da 
focalizada exigência, deverão ser restituídas no estado de uso em que se 
encontrarem ao ensejo da extinção do contrato de trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O empregado indenizará, com base no §1º do art. 462 
da CLT, a peça de uniforme, ficando a empresa autorizada a descontar o respectivo 
valor diretamente do salário ou da remuneração, em caso de extravio, danos 
decorrentes de utilização indevida ou fora do serviço e não devolução quando da 
rescisão contratual ou substituição do uniforme cedido. Tal previsão deverá constar 
do contrato de trabalho do empregado. 

PARÁGRAFO QUARTO: A utilização do uniforme será restrito ao local de trabalho 
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incluindo o seu trajeto de ida e volta ao trabalho, ficando o faltoso passível de 
advertências, suspensão e demissão por justa causa. 

PARÁGRAFO QUINTO: A higienização do uniforme é de responsabilidade do 
trabalhador, pois os produtos utilizados para a higienização das vestimentas é de 
uso comum. 

 
Exames Médicos  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - EXAMES MÉDICOS  
 
 

As empresas realizarão exames médicos periódicos em todos os empregados, conforme 
legislação em vigor, bem como os exames admissionais e demissionais, conforme a Norma 
Regulamentadora 7 - NR 7. 

  

 
Aceitação de Atestados Médicos  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - ATESTADOS MÉDICOS  
 
 

As empresas obrigam-se a aceitar os atestados médicos e odontológicos justificativos de 
ausência ao trabalho, emitidos pelo Órgão Previdenciário e seus conveniados, bem como das 
clínicas médicas conveniadas pelo Sindicato Laboral e das clínicas conveniadas pelas 
empresas, sem prejuízo das hipóteses previstas em Lei. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atestado deverá ser entregue, pessoalmente ou nos casos de 
absoluta impossibilidade comprovada, por outrem, nas 48 horas após a emissão do referido 
atestado, sendo convalidado pelo médico da empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando o empregado prestar serviço fora do domicílio da sede da 
empresa, a entrega do atestado médico poderá ser feita em sua subsede ou posto de apoio, 
caso existam, ou recolhido pelo preposto da mesma no próprio posto de serviço. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para sua validade, o atestado deverá conter a identificação do 
empregado e assinatura e carimbo com o número do Conselho do profissional que assina o 
documento, e ser apresentado em duas vias (original e cópia), a fim de que as empresas 
declarem na cópia a ser  imediatamente devolvida ao empregado, o recebimento do respectivo 
original, inclusive com data, horário e assinatura do preposto da empresa. 

PARÁGRAFO QUARTO: Caso a empresa suspeite de fraude no atestado apresentado, poderá 
solicitar esclarecimentos aos responsáveis, os quais deverão prestá-las, vez que a prática de 
atestado falso é crime previsto nos arts. 297 e 302 do Código Penal. 

PARÁGRAFO QUINTO: Caso a fraude seja constatada, pode implicar em demissão por justa 
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causa do empregado, prevista no artigo 482, da CLT. 

 
Primeiros Socorros  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS  
 
 

As empresas manterão nos locais de serviço, um estojo contendo medicamentos necessários ao 
atendimento de primeiros socorros. 

 
Outras Normas de Prevenção de Acidentes e Doenças Profissionais  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - CONVÊNIOS  
 
 

As empresas poderão firmar convênios de Assistência Médica, Odontológica, Laboratoriais e 
com Farmácias, para atendimento aos seus empregados. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL - 
OUTUBRO/2019  
 
 

Considerando o artigo nº 8º, III, da Constituição Federal, que consagra a representatividade 
sindical e a defesa dos direitos e interesses coletivos; o artigo 513, e, da CLT, que determina a 
imposição de contribuição a todas as empresas que participam da categoria econômica; artigo 
611-A da CLT, que determina a prevalência da Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Lei, 
ressaltadas as  vedações previstas no art. 611-B e considerando, finalmente, que o art. 611-B, 
da CLT, não veda a estipulação de contribuição decorrente de Convenção Coletiva para toda a 
categoria econômica, as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, por 
força da aprovação, por unanimidade, em Assembleia Geral Extraordinária, publicada no dia 
08/02/19, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, 
recolherão para o Sindicato Patronal uma Contribuição Negocial Patronal no valor total de R$ 
40,00 (quarenta reais), por  empregado, a ser recolhida de uma só vez até o dia 18 de Outubro 
de 2019, conforme orientação emanada da Decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - RE 
220.700-1 - RS - DJ. 13.11.98 e, mais recentemente, a decisão RE-189.960-3 – DJ. 17.11.2000. 
A empresa que não recolher até o dia 18 de Outubro de 2019, ficará sujeita ao pagamento do 
valor total da contribuição acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao mês. O pagamento 
deverá ser efetuado diretamente na sede do SEAC-RJ ou onde este determinar. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a empresa que fizer parte integrante do quadro social do 
SEAC-RJ, e que recolher a Contribuição Negocial Patronal até a data acima fixada, será 
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concedido um desconto de 50% (cinqüenta por cento). No entanto, caso não faça o 
recolhimento até o dia 18 de Outubro de 2019, a mesma não se beneficiará do referido desconto 
e ainda ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição acrescido de juros de 2% (dois 
por cento) ao mês. Entende-se por empresa associada ao SEAC-RJ, aquela que faz parte 
integrante do quadro social da entidade, cuja proposta de inclusão foi deliberadamente aprovada 
em reunião de diretoria do SEAC-RJ, sendo contribuinte mensal da taxa associativa obrigatória 
e que esteja em dia com o Sindicato Patronal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o recolhimento seja feito em desacordo com o previsto no 
caput da presente cláusula, a empresa não se beneficiará do desconto acima concedido, sendo-
lhe imputada, ainda, uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da contribuição, 
ficando inadimplente com o Sindicato Patronal até a regularização da situação econômica. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de não recolhimento da Contribuição Negocial Patronal 
prevista no caput da presente cláusula, poderá o Sindicato Patronal recorrer à via judicial, para o 
cumprimento do inteiro teor da mesma. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL - 
JULHO/2019  
 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, por força da aprovação, por 
unanimidade, em Assembléia Geral Extraordinária, publicada no dia 08/2/2019, no jornal O Dia, 
de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, recolherão para o Sindicato 
Patronal uma Contribuição Confederativa Patronal no valor total de 2 (Dois) pisos salariais da 
categoria profissional, previsto na cláusula Terceira, da presente Convenção Coletiva de 
Trabalho, a ser recolhida de uma só vez até o dia 19 de Julho de 2019, conforme determina o 
inciso IV, do Art. 8º, da Constituição Federal. A empresa que não recolher até o dia 19 de Julho 
de 2019, ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição, acrescido de juros de 2% 
(dois por cento) ao mês. O pagamento deverá ser efetuado diretamente na sede do SEAC-RJ 
ou onde este determinar. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL  
 
 

Considerando que o artigo 578, da CLT, já com a redação dada pela Lei nº 13.467/17 (Reforma 
Trabalhista), manteve, outrossim, a previsão da contribuição sindical patronal, e mediante o 
disposto na nota técnica nº 2/2018, do Ministério Público do Trabalho, assim como recente 
decisão do TST (autos PMPP-1000356-60.2017.5.00.0000), que outorgaram a possibilidade de 
cobrança da contribuição sindical para toda a categoria (sejam filiados ou não filiados), fica 
autorizado previamente, por força da aprovação, por unanimidade, em Assembleia Geral 
Extraordinária, publicada no dia 08/02/19, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional 
representada pelo SEAC-RJ, a cobrança da contribuição sindical patronal, de acordo com as 
regras previstas na CLT, ora disponibilizada para emissão através do site do SEAC-RJ, 
www.seac-rj.com.br, ou o site da caixa econômica federal www.caixa.gov.br. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - MENSALIDADE SINDICAL LABORAL  

http://www.caixa.gov.br/
https://seac-rj.com.br/
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As empresas deverão descontar mensalmente em folha, a mensalidade dos 
associados equivalente a 1% (Hum por cento) do salário base e repassá-las ao 
Sindicato Laboral, através de depósito no Banco do Brasil - Agência 0262-3, Conta 
Corrente n º 4280-3, até 10 dias após o desconto, devendo o sindicato apresentar à 
empresa em tempo hábil a relação dos associados. O atraso no repasse desta 
mensalidade, incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da 
mensalidade reajustada, mais a atualização monetária. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL  
 
 

Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do 
Trabalho, através do processo TSTPMPP-1000356-60.2017.5.00.0000, 
flexibilizaram o desconto da contribuição social com o requisito do direito de 
oposição, prevalecendo, outrossim, o princípio legal do acordado sobre o legislado, 
bem como o disposto na nota técnica nº.1 do Ministério Público do Trabalho de 
27/04/2018, e deliberado na Assembléia Geral Extraordinária convocada através do 
Edital de Convocação publicado no jornal “A Voz da Cidade”, no dia 21 de maio de 
2019, e realizada no dia 22 de maio de 2019, conforme preceitua o Capítulo XX - 
das Assembléias Gerais - Artigo 92º e Parágrafo, do Estatuto Social da Entidade, as 
empresas descontarão 01 (um) dia de trabalho do salário base de todos os 
trabalhadores integrantes da categoria profissional abrangidos pelo Sindicato 
Laboral e em favor do Sindicato Laboral, visando à manutenção e ampliação dos 
serviços assistenciais, mantidos pelo Sindicato, bem como atender as despesas 
com a presente campanha salarial em benefício dos trabalhadores a partir de 1º 
de Junho de 2019. O aludido desconto será efetuado nas folhas de pagamento com 
base no caput do Art. 462, da CLT. 
  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica assegurado ao empregado o direito de oposição ao 
referido desconto no prazo de 30 (trinta) dias, o qual deverá se apresentar 
individualmente e pessoalmente, com identificação e assinatura do opoente, na 
sede e filiais do Sindicato Laboral, sem efeito retroativo.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas deverão efetuar o depósito da 
Contribuição na Caixa Econômica Federal, Conta Corrente nº. 1494/7 - Agência nº. 
0197, no prazo de 05 (cinco) dias após o desconto em folha e enviar ao Sindicato 
Laboral cópia do recibo bancário acompanhado da cópia da folha de pagamento dos 
empregados com referido desconto, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou a pedido 
efetuar o pagamento na sede do Sindicato Laboral em cheque nominal. O atraso no 
repasse incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da 
Contribuição reajustada, mais a atualização monetária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO O: O Sindicato Laboral assume total responsabilidade 
por qualquer conseqüência advinda da presente cláusula, bem como das situações 
pretéritas, respondendo judicialmente, no pólo passivo, como principal responsável, 
a qualquer oposição ao referido desconto, excluindo do feito a entidade patronal e 
seus representados. 
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PARÁGRAFO QUARTO: Fica vedada qualquer prática de ato ou atitude pelo 
empregador que vise, ou culmine, impedir o trabalhador de exercer o direito de 
contribuir para o sindicato. 
  

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de não recolhimento da Contribuição e do não 
envio da cópia da folha de pagamento, prevista na presente cláusula, poderá o 
Sindicato Laboral recorrer à via judicial, para o cumprimento do inteiro teor da 
mesma. 
  

PARÁGRAFO SEXTO: O sindicato laboral deverá assumir a total responsabilidade 
pelo reembolso das empresas, caso sejam demandadas por empregados que não 
autorizaram o referido desconto ou por decisão judicial. 
  

PARÁGRAGO SÉTIMO: A presente cláusula passará a ter validade a partir do mês 
de Agosto/2019. 
  
  
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COLABORATIVA LABORAL  
 
 

Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do 
Trabalho, através do processo TSTPMPP-1000356-60.2017.5.00.0000, 
flexibilizaram o desconto da contribuição social com o requisito do direito de 
oposição, prevalecendo, outrossim, o princípio legal do acordado sobre o 
legislado, bem como o disposto na nota técnica nº.1 do Ministério Público do 
Trabalho de 27/04/2018, as empresas em cumprimento a deliberação da 
Assembléia Geral Extraordinária dos Empregados, conforme preceitua o 
Capítulo XX - das Assembléias Gerais - Artigo 92º e Parágrafo, do Estatuto 
Social da Entidade convocada através do Edital de Convocação publicado no 
jornal “A Voz da Cidade”, em 21 de maio de 2019, e realizada no dia 22 de maio 
de 2019, descontarão mensalmente 2% (dois por cento) da remuneração 
mensal de todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional 
abrangida pelo Sindicato Laboral, já reajustado no mês de Junho de 2019, para 
a manutenção e custeio da assistência odontológica básica, ampliação dos 
benefícios sociais, nas áreas da educação, saúde e lazer, oferecidos através 
de convenio. O aludido desconto será efetuado nas folhas de pagamento com 
base no caput do Art. 462, da CLT. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Art. 514 da CLT e seus parágrafos preceituam que é 
dever do Sindicato, assegurar os serviços assistenciais, inclusive o de assistência 
judiciária para os associados, entretanto por deliberação da entidade, todos os 
benefícios assistenciais na área: trabalhista, vara de família, previdenciária e 
homologações, serviços de fiscalização trabalhista, conferência de cálculos 
trabalhistas, cálculos para aposentadoria, trâmites para aposentadoria junto ao 
INSS, e acompanhamento de processo e balcão de emprego, e os benefícios 
sociais oferecidos pela Entidade, nas áreas da educação, saúde e lazer, e a 
manutenção e custeio da assistência odontológica básica, através de convenio, 
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abrangidos por esta convenção coletiva de trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado ao empregado o direito de opor-se ao 
referido desconto no prazo de 30 (trinta) dias, a ser manifestado em requerimento 
manuscrito, com identificação e assinatura do opoente, pessoalmente, na sede do 
sindicato laboral, sem efeito retroativo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As empresas deverão efetuar o depósito da 
Contribuição na Caixa Econômica Federal, Conta Corrente nº. 1494/7 - Agência nº. 
0197, no prazo de 05 (cinco) dias após o desconto em folha e enviar ao Sindicato 
Laboral cópia do recibo bancário acompanhado da cópia da folha de pagamento dos 
empregados com referido desconto, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou efetuar o 
pagamento na sede do Sindicato Laboral em cheque nominal. O atraso no repasse 
incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da Contribuição 
reajustada, mais a atualização monetária. 

PARÁGRAFO QUARTO: O Sindicato Profissional assume total responsabilidade 
por qualquer conseqüência advinda da presente cláusula, bem como das situações 
pretéritas, respondendo judicialmente, no pólo passivo, como principal responsável, 
a qualquer oposição ao referido desconto, excluindo do feito a entidade patronal e 
seus representados. 

PARÁGRAFO QUINTO: Fica vedada qualquer prática de ato ou atitude pelo 
empregador que vise, ou culmine, impedir o trabalhador de exercer o direito de 
contribuir para o sindicato profissional. 

PARÁGRAFO SEXTO: Em caso de não recolhimento da Contribuição e do não 
envio da cópia da folha de pagamento, prevista na presente cláusula, poderá o 
Sindicato Laboral recorrer à via judicial, para o cumprimento do inteiro teor da 
mesma. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: O sindicato laboral deverá assumir a total responsabilidade 
pelo reembolso das empresas, caso sejam demandadas por empregados que não 
autorizaram o referido desconto ou por decisão judicial. 

PARÁGRAFO OITAVO: A presente cláusula passará a ter validade a partir do mês 
de Agosto/2019. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - CUSTEIO SINDICAL  
 
 

O desconto da contribuição sindical previsto no art.578 da Lei 13.467/17 em favor do sindicato 
laboral, fixado pela assembléia geral da categoria e devidamente registrado em ata, será 
efetuado em folha de pagamento dos empregados, associados ou não ao Sindicato, conforme 
valores e datas fixadas pela assembléia da categoria, seguindo a orientação da nota técnica 
nº.1 do Ministério Público do Trabalho de 27/04/2018. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Considerando que a Medida Provisória 873/2019 editada pelo 
Governo Federal, fere frontalmente o artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal do Brasil de 
1988, as partes acordam que, julgada a sua INCONSTITUCIONALIDADE, após a publicação da 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Diário Oficial da União, e/ou a perda de sua 
eficácia, no decorrer do próprio mês, todas as empresas, obrigatoriamente, descontarão a 
importância correspondente á remuneração de um dia de trabalho de cada um de seus 
empregados, em conformidade com o art.580, inciso II, da CLT.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica ainda acordado entre as partes convenentes, que após ter sido 
proferido o desconto correspondente á remuneração de um dia de trabalho de cada um de seus 
empregados, todas as empresas repassarão para cada uma de suas entidades sindicais em sua 
base de representação, o aludido desconto, nos termos previsto no art.582 da CLT. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Esta cláusula passará a ter validade a partir do mês de 
Setembro/2019. 

PARÁGRAFO QUARTO: O sindicato laboral deverá assumir a total responsabilidade pelo 
reembolso das empresas, caso sejam demandadas por empregados que não autorizaram o 
referido desconto ou por decisão judicial. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - RELATÓRIO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO  
 
 
O SIEEACON poderá solicitar às Empresas, trimestralmente, relatório nominal dos empregados 

admitidos, despedidos, acidentados no trabalho, encaminhados ao benefício auxílio-doença, 
aposentados e os que tenham seu contrato suspenso. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas comprometem-se a entregar os referidos relatórios, no 
prazo de 07 (sete) dias úteis, devendo também, dar conhecimento das atividades realizadas 

em benefício dos empregados. 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL - 
CERSIN  
 
 

Por força do Artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal, que prevê a valorização social do 
trabalho, e em atenção aos termos da presente Convenção Coletiva de Trabalho, que resguarda 
direitos dos empregados contra a prática de precarização de mão de obra, as empresas para 
participarem em licitações públicas ou privadas, ou ainda para contratarem com órgãos da 
administração pública, direta, indireta ou contratação por setores privados, deverão apresentar 
certidão de regularidade para com suas obrigações sindicais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Esta certidão será expedida pelos Sindicatos Convenentes, 
individualmente, para qualquer empresa, indistintamente, seja associada ou não, assinada por 
seus Presidentes ou seus substitutos legais, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 
após a devida solicitação, com validade de 90 (noventa) dias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Consideram-se obrigações sindicais: 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

109 
 

 

9.583/19 

a) Recolhimento da contribuição sindical (profissional e econômica); 

b) Recolhimento de todas as taxas e contribuições aqui inseridas; 

c) Cumprimento integral desta Convenção Coletiva de Trabalho; 

d) Certidão de regularidade para com o FGTS, INSS e Município; 

e) Cumprimento das normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho 
previstas na CLT, bem como na legislação complementar concernente à matéria trabalhista e 
previdenciária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A falta de certidão ou vencido seu prazo, que é de 90 (noventa) 
dias, permitirá às empresas licitantes, bem como aos Sindicatos Convenentes, nos casos de 
licitação pública ou privada, alvejarem o processo licitatório por descumprimento das cláusulas 
convencionadas, por via administrativa e/ou judicial. 

PARÁGRAFO QUARTO: Somente será expedida a Certidão de Regularidade Sindical 
(CERSIN), para a empresa que estiver cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas 
convencionadas da presente convenção. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - DELEGADOS SINDICAIS  
 
 

O Sindicato indicará delegados sindicais, na proporção de 1 (um) por empresa, e 
tendo suas atribuições previamente aprovadas pelas empresas, e que será liberado 
do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração e demais vantagens por até 2 (dois) 
dias mensalmente. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - DIA DA LIMPEZA  
 
 

Fica assegurado o dia 1º de Maio como sendo o  “Dia do trabalhador da Limpeza Urbana”, 
data esta em que será eleito o Coletor e Varredor Padrão. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - DIVERGÊNCIAS  
 
 

As divergências surgidas na vigência desta Convenção poderão ser dirimidas pelos Sindicatos 
Convenentes, através de Termos Aditivos específicos, bem como na Comissão de Conciliação 
Prévia Intersindical ou na Justiça do Trabalho, sempre que não houver acordo entre as partes. 
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Aplicação do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 
OBRIGATORIEDADE  
 
 

Visando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de serviços, as empresas, 
obrigatoriamente, deverão levar ao conhecimento dos tomadores de serviços, o inteiro teor da 
presente Convenção Coletiva de Trabalho. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - REFORMA TRABALHISTA LEI Nº 13.467, DE 13 DE 
JULHO DE 2017  
 
 

Os Sindicatos Convenentes acordam que a Lei nº 13.467/17 terá efeito imediato e aplicação 
integral nos contratos de trabalho em curso, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada, nos termos do artigo 5º, da XXXVI, da Constituição Federal. 

  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - VALORIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO - ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO  
 
 

Em nome da valorização social do trabalho, prevista no inciso IV, do artigo 1º, da Constituição 
Federal c/c com o reconhecimento constitucional previsto no inciso XXVI, do artigo 7º, também 
da Constituição Federal, os Sindicatos Convenentes acordam que as cláusulas econômicas e 
benefícios estabelecidos em acordos coletivos de trabalho não poderão ter condições inferiores 
ao da presente convenção coletiva de trabalho. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Todos os acordos coletivos de trabalho serão firmados pelas empresas 
junto ao Sindicato Laboral, desde que a empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as 
cláusulas convencionadas, com a apresentação do CERSIN previsto na cláusula sexagésima 
terceira da presente convenção coletiva de trabalho. 

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - PRINCÍPIOS DA UNICIDADE SINDICAL E VALORIZAÇÃO 
SOCIAL DO TRABALHO  
 
 

As empresas que venham a prestar serviços de Asseio e Conservação no Município 
do Rio de Janeiro deverão cumprir integralmente os termos da presente Convenção 
Coletiva de Trabalho, bem como possíveis Acordos Coletivos de Trabalho firmados 
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com o Sindicato dos Empregados nas Empresas de Assseio e Conservação da 
Região do Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, sendo vedado, para todos 
os fins de direito, em nome dos Princípios Constitucionais da Unicidade Sindical e 
da valorização social do trabalho, a celebração de qualquer outro Instrumento 
Normativo firmado com outros entes sindicais e com condições de remuneração 
salarial inferiores. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: O piso salarial mínimo para a função da categoria 
profissional dos empregados das empresas particulares de limpeza urbana é no 
valor de R$1.239,00 (um mil e duzentos e trinta e nove reais), sendo vedado 
qualquer pacto normativo prevendo piso salarial menor que o previsto na presente 
convenção coletiva de trabalho. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA PRIMEIRA - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS  
 
 

Considerando-se que a Convenção Coletiva de Trabalho representa direito do empregado, nos 
termos do Art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e, visando a que, conjuntamente, as partes 
aqui convencionadas possam agir contra irregularidades no cumprimento das obrigações 
trabalhistas elencadas nesta convenção e nas leis em geral, fica estabelecido que, a qualquer 
tempo, o Sindicato Laboral e/ou Patronal ou o Sindicato Laboral e/ou qualquer empresa, 
manifestar-se-ão junto aos clientes tomadores de serviços, quando tiverem ciência de que 
alguma empresa tenha apresentado preço considerado inexeqüível, ou seja, aquele que 
evidencia clara impossibilidade do cumprimento remuneratório trabalhista e fiscal. Esta ação 
conjunta e/ou isolada, dependendo de cada situação, ensejará em manifestação escrita junto ao 
cliente - tomador de serviços de asseio e conservação por parte principalmente do Sindicato 
Laboral, visando a alertá-lo para a impossibilidade matemático-financeira do preço (inexeqüível) 
cobrir as obrigações trabalhistas e fiscais, coadunando-se, outrossim, com o disposto no Art. 48, 
II, da Lei nº 8.666 de 21/6/93. 

 
Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEGUNDA - ANTECIPAÇÃO DA DATA BASE  
 
 

As partes poderão deliberar sobre a antecipação da data base da categoria de Asseio e 
Conservação, caso a data base do Salário Mínimo Nacional seja antecipada. 

  

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA TERCEIRA - VALIDADE  
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A presente Convenção terá vigência a partir de 01 de Junho de 2019 à 31 de Maio de 2020, 
revogando-se as disposições da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria de asseio e 
conservação do ano de 2018. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUARTA - ANOTAÇÃO NA CTPS  
 
 

As empresas anotarão na Carteira de Trabalho, os salários, as gratificações recebidas e 
outras vantagens. 

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUINTA - PERÍODO DE ADAPTAÇÃO À NOVA FUNÇÃO  
 
 

A empresa poderá alterar o contrato de trabalho do empregado até o prazo de 6 (seis) meses da 
promoção de cargo, caso o mesmo não tenha se adaptado às rotinas da nova função, ocasião 
em que, de forma a preservar o emprego, o mesmo será revertido ao cargo efetivo e 
anteriormente ocupado, inclusive, com o salário anterior à respectiva promoção. 

  

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEXTA - PRESERVAÇÃO DO BENEFÍCIO  
 
 

Os benefícios oferecidos por força dos contratos de prestação de serviços terceirizados, com 
custeio integral ou parcial por parte da empresa contratante de serviços, como plano de saúde 
ou odontológico, poderão ser descontinuados em virtude de afastamento formal ou por 
transferência do empregado de seu antigo posto de serviço para um novo local, onde não haja 
as mesmas previsões contratuais de trabalho, passando o empregado a receber os benefícios 
convencionados, nos termos da legislação pertinente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os benefícios previstos na presente cláusula não geram 
obrigatoriedade para todos os empregados, mas tão somente àqueles vinculados aos contratos 
de prestação de serviços terceirizados que fizerem tal exigência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso do plano de saúde ou odontológico, de forma a não haver 
razão de descontinuidade do atendimento ao empregado, a empresa manterá o pagamento 
pelos 60 dias que sucederem ao respectivo afastamento ou transferência previsto no caput, 
sendo que após o prazo assinalado de 60 dias, o plano de saúde ou odontológico correrá por 
conta e responsabilidade exclusiva do empregado, que será comunicado por escrito no ato de 
seu afastamento ou transferência. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de demissão do empregado, o plano de saúde ou 
odontológico será imediatamente descontinuado.  
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CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SÉTIMA - SESMET COLETIVO  
 
 

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro fica 
autorizado, para efeito das previsões do subitem 4.14.3, da NR 04 da Portaria 3214/78, a 
constituir, organizar e administrar “Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho”.            

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA OITAVA - DO AFASTAMENTO DECORRENTE DE BENEFÍCIOS 
PREVIDÊNCIÁRIOS  
 
 

Na hipótese do empregado ser encaminhado ao INSS para recebimento de benefício 
previdenciário, e tenha este sido negado ou cessado, deverá o mesmo retornar a empresa 
imediatamente após comunicação do INSS. Fica, outrossim, determinado que o empregado 
deverá informar a empresa as decisões de deferimento ou indeferimento e/ou demais 
movimentações de benefícios e/ou aposentadoria, no prazo máximo de 48 horas após 
comunicação, sob pena de não poder requerer qualquer verba inerente ao período não 
informado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o empregado opte por recorrer da decisão do INSS, pelas vias 
administrativas ou judiciais, e não retorne ao trabalho, deverá o mesmo entregar a empresa, por 
escrito, a intenção de recurso, ficando durante o período com o contrato de trabalho suspenso 
até que volte a laborar, cumprindo os tramites legais de retorno ao trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Anualmente, o empregado afastado deverá comunicar a empresa a 
sua respectiva situação, considerando os efeitos da presente cláusula coletiva de trabalho. 

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA NONA - TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS  
 
 

Fica estabelecido que o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas (art. 507-B da CLT), 
que é uma faculdade dos empregados e empregadores, será firmado pelo Sindicato Laboral, 
desde que a empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas, 
com a apresentação do CERSIN previsto na cláusula sexagésima terceira da presente 
convenção coletiva de trabalho. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O termo previsto no caput da presente cláusula discriminará as 
obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo 
empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. 

 
 
CLÁUSULA OCTAGÉSIMA - DO REGISTRO DA NORMA COLETIVA DE TRABALHO  
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Os Sindicatos Convenentes revalidam o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 614 da CLT, 
determinando que as Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data do 
respectivo protocolo no Ministério do Trabalho e Emprego, criando direitos e obrigações, bem 
como produzindo seus efeitos legais reconhecidos pelo inciso XXVI, do artigo 7º, da 
Constituição Federal. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O depósito das normas coletivas de trabalho no sistema mediador do 
MTE, nos termos da imensa jurisprudência do TST (PRECEDENTES), servirá única e 
exclusivamente para fins de publicidade. 

  

 

 

 

RICARDO COSTA GARCIA  

Presidente  

SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO  

 

 

 

WILTON DE MELLO PEIXOTO  

Presidente  

SIEEACON - SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE ASSEIO E 

CONSERVACAO DA REGIAO DO SUL FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

115 
 

 

9.583/19 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA  

 
 

Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR040912_20192019_08_06T11_00_36.pdf
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

ANEXO XVI 
Composição de Custo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUIVO ANEXO 
 



ITEM CÓDIGO
REF 

EMOP/SCO
DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

FATOR % 

UTILIZAÇÃO 

MENSAL

VALOR 

UNITÁRIO

QUANTIDADE 

MENSAL
VALOR MENSAL 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 4.184,71

1.1.1 02.006.0015-0 12/2019

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 100,00% 490,00 1,00 490,00

1.1.2 02.006.0025-0 12/2019

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 

LAVATORIO,1 MICTORIO E4 

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 100,00% 665,43 2,00 1.330,86

1.1.3 04.013.0015-0 12/2019
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 

DA FAMILIA 02.006
UN 8,33% 61,53 4,00 20,50

1.1.4 04.005.0300-0 12/2019

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.013.0015)

UNXKM 8,33% 22,28 296,00 549,35

1.1.5 02.015.0001-0 12/2019

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO 

DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 8,33% 3.024,42 1,00 251,93

1.1.6 02.016.0001-0 12/2019

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 8,33% 1.583,56 1,00 131,91

1.1.7 02.016.0004-0 12/2019

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM ALTA TENSAO(15KV),PARA 

45KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO INDIRETA EM 

ALVENARIA,POSTE E TODOSOS MATERIAIS ELETRICOS 

NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR 

(VIDE FAMILIA 05.014)

UN 8,33% 9.900,68 1,00 824,72

1.1.8 04.014.0091-1 12/2019

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO 

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 8,33% 41,75 46,69 162,37

1.1.9 04.005.0350-1 12/2019

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X KM 8,33% 1,47 3.455,06 423,07

TOTAL GERAL 4.184,71

Elaborado por

Maike Henrique de Medeiros Motta

Matrícula 300.939-4

Autorizado por
Danilo Alves Pereira

Sec. Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL



ITEM CÓDIGO
REF 

EMOP/SCO
DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

VALOR 

UNITÁRIO
QUANTIDADE CUSTO TOTAL MEMÓRIA

1.1 Composição

SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GALHADA 

INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, 

MATERIAIS E FERRAMENTAS

m³ 90,59 3.696,00 334.838,16
2 viagens x 7 m³ x 22 dias x 12 

meses  ( VU = CT/QUANT)

1.1 MÃO-DE-OBRA - RECOLHIMENTO DE GALHADA 135.928,32

1.1.1
Composição - 

MORG-01

MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA RECOLHIMENTO 

DE GALHADA
h 20,01 4.224,00 84.522,24

2 (Ajudante) x 8 horas/dia x 22 

dias x 12 meses

1.1.2
Composição - 

MORG-03
MÃO DE OBRA DE MOTORISTA h 24,34 2.112,00 51.406,08

1 (Motorista) x 8 horas/dia x 22 

dias x 12 meses

1.2
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS - RECOLHIMENTO DE 

GALHADA
194.832,00

1.2.1
Composição - 

EQRG-01

CAMINHÃO BASCULANTE, TOCO,  7 m³, MOTOR 

DIESEL, 132 CV  - CP
h 92,25 2.112,00 194.832,00 1 Caminhão Basculante  x 8 

horas/dia x 22 dias  x 12 meses

1.3
EPI'S / FERRAMENTAS / MATERIAL - RECOLHIMENTO DE 

GALHADA
4.077,84

1.3.1
SCO - EVE - 

000050
12/2019       4.077,84 1 4.077,84

334.838,16

Nota: Item 1.1 - Critério de apuração do Valor unitário  = Custo Total / Quantidade = Valor Unitário com arredondamento na 2ª casa decimal.

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO PARA SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GALHADA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Matrícula 300.939-4 Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

VALOR TOTAL RECOLHIMENTO DE GALHADA

Elaborado por Autorizado por

Maike Henrique de Medeiros Motta Danilo Alves Pereira

3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM ENCARGOS 

SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A EQUIPAMENTOS 

DE PROTECAO INDIVIDUAL, UNIFORMES E FERRAMENTAS



ITEM CÓDIGO
REF 

EMOP/SCO
DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

FATOR % 

UTILIZAÇÃO 

MENSAL

VALOR 

UNITÁRIO
QUANTIDADE CUSTO TOTAL MEMÓRIA 

1.3 Composição
Serviço de Jardinagem incluindo Mão de Obra, Equipamentos, 

Materiais e Ferramentas
m² 100,00% 1,55 742.140,12 1.150.831,54 61.845,01 m² X 12 meses ( VU = CT/QUANT)

1.1 MÃO-DE-OBRA - JARDINAGEM 567.515,52

1.1.1
Composição - 

MOJ-01
Mão de Obra de Ajudante de Jardinagem h 100,00% 20,01 10.560,00 211.305,60

5 (4 Ajudantes de Jardinagem + 1 Ajudante de 

Pipa) x 8 horas/dia x 22 dias X 12 meses

1.1.2
Composição - 

MOJ-02
Mão de Obra Jardineiro h 100,00% 23,91 8.448,00 201.991,68

4 (4 Jardineiros) x 8 horas/dia x 22 diasdias X 12 

meses

1.1.3
Composição - 

MOJ-03
Mão de Obra de Motorista h 100,00% 24,34 6.336,00 154.218,24

3 (Carroceria + Pipa + Basculante) x 8 horas/dia x 

22 X 12 meses

1.2 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS - JARDINAGEM 556.575,36

1.2.1
Composição -        

EQJ-01
Caminhão Carroceira com cabine auxiliar - Exclusive motorista h 100,00% 69,72 2.112,00 147.248,64

1 Caminhão Carroceria x 8 horas/dia x 22 dias X 

12 meses

1.2.2
Composição -         

EQJ-03
Caminhão Pipa - Exclusive motorista h 100,00% 84,49 2.112,00 178.442,88

1 Caminhão Pipa x 8 horas/dia x 22 dias X 12 

meses

1.2.3
Composição -         

EQJ-04
Caminhão Basculante - Exclusive motorista h 100,00% 92,36 2.112,00 195.064,32

1 Caminhão basculante x 8 horas/dia x 22 dias X 

12 meses

1.2.4 19.011.0030-2 12/2019
ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA PARA PREPARO DE 

TERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR
h 100,00% 4,24 8.448,00 35.819,52 4 Roçadeiras x 8 horas/dia x 22 dias X 12 meses

1.3 EPI'S / FERRAMENTAS / MATERIAL - JARDINAGEM 26.740,66

1.3.1
SCO -                     

EVE - 000050
12/2019

3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais 

para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao 

individual, uniformes e ferramentas

100,00%     17.025,46 1 17.025,46

1.3.2
SCO - CATMAT                                    

8105.00.130-48
06/2019

saco plástico, para coleta de rsu (residuos solidos urbanos),

capacidade de 200 litros, medindo: 950x1100mm, espessura:

0,10mm, parede dupla, cor: verde ou cinza

Fardo 100,00% 46,00 211,20 9.715,20 20 sc/dia x 4 ajudantes x 22 dias X 12 meses

VALOR TOTAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM 1.150.831,54

Nota: Item 1.3 - Critério de apuração do Valor unitário  = Custo Total / Quantidade = Valor Unitário com arredondamento na 2ª casa decimal.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM

Elaborado por Autorizado por

Maike Henrique de Medeiros Motta Danilo Alves Pereira

Matrícula 300.939-4 Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural



ITEM CÓDIGO
REF 

EMOP/SCO
DISCRIMINAÇÃO UNIDADE VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL MEMÓRIA 

1.2 Composição
Serviço de Poda incluindo Mão de Obra, Equipamentos, 

Materiais e Ferramentas
Equipe 43.587,77 12,00 523.053,27 1 equipe x 12 meses  ( VU = CT/QUANT)

1.1 MÃO-DE-OBRA - PODA 144.165,12

1.1.1
Composição - 

MOJ-01
Mão de Obra de Ajudante de Jardinagem h 20,01 2.112,00 42.261,12

1 (1 Ajudante de Operador de Motosserra) x 8 

horas/dia x 22 dias x 12 meses

1.1.2
Composição - 

MOJ-02
Mão de Obra Jardineiro h 23,91 2.112,00 50.497,92

1 (1 Operador de Motosserra) x 8 horas/dia x 22 dias x 

12 meses

1.1.3
Composição - 

MOJ-03
Mão de Obra de Motorista h 24,34 2.112,00 51.406,08 1 (Munck) x 8 horas/dia x 22 dias x 12 meses

1.2 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS - PODA 374.563,20

1.2.1
Composição -        

EQJ-02
Caminhão Munck - Exclusive motorista h 173,11 2.112,00 365.608,32 1 Caminhão Munck x 8 horas/dia x 22 dias x 12 meses

1.2.2 19.011.0025-2 12/2019
motoserra para abate,desgalhamento e toragem de 

arvores,exclusive operador
h 4,24 2.112,00 8.954,88 1 Motosserra x 8 horas/dia x 22 dias x 12 meses

1.3 EPI'S / FERRAMENTAS / MATERIAL - PODA 4.324,95

1.3.1
SCO -                     

EVE - 000050
12/2019 4.324,95 1,00 4.324,95

523.053,27

Nota: Item 1.1 - Critério de apuração do Valor unitário  = Custo Total / Quantidade = Valor Unitário com arredondamento na 2ª casa decimal.

Matrícula 300.939-4 Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para 

cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, 

uniformes e ferramentas

VALOR TOTAL SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES

Elaborado por Autorizado por

Maike Henrique de Medeiros Motta Danilo Alves Pereira

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO PARA SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES



ITEM CÓDIGO
REF 

EMOP/SCO
DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

VALOR 

UNITÁRIO

QUANTIDADE 

MENSAL

VALOR 

MENSAL 

1
MÃO-DE-OBRA - RECOLHIMENTO DE 

GALHADA

1.1
Composição - 

MORG-01

MÃO DE OBRA DE SERVENTE PARA 

RECOLHIMENTO DE GALHADA
h 20,01 176,00 3.521,99

1.2
Composição - 

MORG-03
MÃO DE OBRA DE MOTORISTA h 24,34 176,00 4.284,43

2
EQUIPAMENTOS RECOLHIMENTO DE 

GALHADA

2.1
Composição - 

EQRG-01

CAMINHÃO BASCULANTE - EXCLUSIVE 

MOTORISTA
h 92,25 176,00 16.236,69

1.1
SERVENTE PARA RECOLHIMENTO DE 

GALHADA
3.521,99

1.1.1 05.105.0015-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 15,09 176,00 2.655,84

1.1.2 Convenção 2019/2020 INSALUBRIDADE % 1.239,00 20% 247,80

1.1.3 Convenção 2019/2020 ALIMENTAÇÃO Dia 18,00 22 396,00

1.1.4 Convenção 2019/2020 TRANSPORTE Trecho 3,20 44 140,80

1.1.4.1 Convenção 2019/2020 DEDUÇÃO LEGAL VALE TRANSPORTE % 140,80 6% -8,45

1.1.5 Convenção 2019/2020 BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR Mês 13,00 1 13,00

1.1.6 Convenção 2019/2020 CESTA BÁSICA Mês 77,00 1 77,00

1.2 MOTORISTAS 4.284,43

1.2.1 05.105.0054-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,83 176,00 3.666,08

1.2.2 Convenção 2019/2020 ALIMENTAÇÃO Dia 18,00 22 396,00

1.2.3 Convenção 2019/2020 TRANSPORTE Trecho 3,20 44 140,80

1.2.3.1 Convenção 2019/2020 DEDUÇÃO LEGAL VALE TRANSPORTE % 140,80 6% -8,45

1.2.4 Convenção 2019/2020 BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR Mês 13,00 1 13,00

1.2.5 Convenção 2019/2020 CESTA BÁSICA Mês 77,00 1 77,00

2.1 CAMINHÃO BASCULANTE

2.1.1a 19.004.0013-2 12/2019
CAMINHÃO BASCULANTE, TOCO,  7 m³, 

MOTOR DIESEL, 132 CV  - CP
h 141,08 123,20 17.381,05

2.1.1b 19.004.0013-4 12/2019
CAMINHÃO BASCULANTE, TOCO,  7 m³, 

MOTOR DIESEL, 132 CV - CI
h 47,76 52,80 2.521,72

2.1.2 05.105.0054-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,83 176,00 3.666,08

16.236,69

Sec. Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural Matrícula 300.939-4

VALOR CAMINHÃO BASCULANTE SEM MOTORISTA (2.1.1 - 2.1.2)

Nota: Item 1.1/1.2 e 2.1 - Critério de apuração do Valor unitário  = Custo Mensal / Quantidade Mensal = Valor Unitário com arredondamento na 2ª 

casa decimal.

Autorizado por Elaborado por

Danilo Alves Pereira Maike Henrique de Medeiros Motta

COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ITENS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE GALHADA

COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA



ITEM CÓDIGO
REF 

EMOP/SCO
DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

VALOR 

UNITÁRIO

QUANTIDADE 

MENSAL
VALOR MENSAL 

1 MÃO-DE-OBRA

1.1 Composição - MOJ-01 MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE JARDINAGEM h 20,01 176,00 3.521,99

1.2 Composição - MOJ-02 MÃO DE OBRA JARDINEIRO h 23,91 176,00 4.208,75

1.3 Composição - MOJ-03 MÃO DE OBRA DE MOTORISTA h 24,34 176,00 4.284,43

2 EQUIPAMENTOS

2.1 Composição - EQJ-01
CAMINHÃO CARROCEIRA COM CABINE AUXILIAR - 

EXCLUSIVE MOTORISTA
h 69,72 176,00 12.270,01

2.2 Composição - EQJ-06 CAMINHÃO PIPA - EXCLUSIVE MOTORISTA h 84,49 176,00 14.870,24

2.3 Composição - EQJ-07 CAMINHÃO BASCULANTE - EXCLUSIVE MOTORISTA h 92,36 176,00 16.254,65

1.1 AJUDANTE DE JARDINAGEM 3.521,99

1.1.1 05.105.0016-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 15,09 176,00 2.655,84

1.1.2 Convenção 2019/2020 INSALUBRIDADE % 1.239,00 20,00% 247,80

1.1.3 Convenção 2019/2020 ALIMENTAÇÃO Dia 18,00 22,00 396,00

1.1.4 Convenção 2019/2020 TRANSPORTE Dia 3,20 44,00 140,80

1.1.4.1 Convenção 2019/2020 DEDUÇÃO LEGAL VALE TRANSPORTE % 140,80 6% -8,45

1.1.5 Convenção 2019/2020 BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR Mês 13,00 1,00 13,00

1.1.6 Convenção 2019/2020 CESTA BÁSICA Mês 77,00 1,00 77,00

1.2 JARDINEIRO 4.208,75

1.2.1 05.105.0020-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,40 176,00 3.590,40

1.2.2 Convenção 2019/2020 ALIMENTAÇÃO Dia 18,00 22 396,00

1.2.3 Convenção 2019/2020 TRANSPORTE Trecho 3,20 44 140,80

1.2.3.1 Convenção 2019/2020 DEDUÇÃO LEGAL VALE TRANSPORTE % 140,80 6% -8,45

1.2.4 Convenção 2019/2020 BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR Mês 13,00 1 13,00

1.2.5 Convenção 2019/2020 CESTA BÁSICA Mês 77,00 1 77,00

1.3 MOTORISTA 4.284,43

1.3.1 05.105.0054-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,83 176,00 3.666,08

1.3.2 Convenção 2019/2020 ALIMENTAÇÃO Dia 18,00 22 396,00

1.3.3 Convenção 2019/2020 TRANSPORTE Trecho 3,20 44 140,80

1.3.3.1 Convenção 2019/2020 DEDUÇÃO LEGAL VALE TRANSPORTE % 140,80 6% -8,45

1.3.4 Convenção 2019/2020 BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR Mês 13,00 1 13,00

1.3.5 Convenção 2019/2020 CESTA BÁSICA Mês 77,00 1 77,00

2.1
CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, NO TOCO, 

CAPACIDADE 7,5 T,COM CABINE AUXILIAR

2.1.1a 19.004.0004-2 12/2019

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO 

TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE 

MOTORISTA

h 122,17 105,60 12.901,15

2.1.1b 19.004.0004-3 12/2019

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO 

TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE 

MOTORISTA

h 43,11 70,40 3.034,94

2.1.2 05.105.0054-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,83 176,00 3.666,08

12.270,01

2.2
CAMINHÃO TANQUE (PIPA) CAPACIDADE DE 

10.000L

2.2.1a 19.004.0021-2 12/2019
CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 

10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA
h 135,60 105,60 14.319,36

2.2.1b 19.004.0021-3 12/2019
CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 

10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA
h 59,90 70,40 4.216,96

2.2.2 05.105.0054-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,83 176,00 3.666,08

14.870,24

2.3 CAMINHÃO BASCULANTE, TOCO, 7 M³

2.3.1a 19.004.0013-2 12/2019
CAMINHÃO BASCULANTE, TOCO,  7 m³, MOTOR 

DIESEL, 132 CV  - CP
h 141,08 123,20 17.381,05

2.3.1b 19.004.0013-4 09/2019
CAMINHÃO BASCULANTE, TOCO,  7 m³, MOTOR 

DIESEL, 132 CV - CI
h 48,10 52,80 2.539,68

2.3.2 05.105.0054-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,83 176,00 3.666,08

16.254,65

Sec. Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural Matrícula 300.939-4

COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EXCLUSIVE MOTORISTA)

VALOR CAMINHÃO CARROCERIA SEM MOTORISTA 

VALOR CAMINHÃO PIPA SEM MOTORISTA 

VALOR CAMINHÃO BASCULANTE SEM MOTORISTA 

Nota: Item 1.1/1.2/1.3 e 2.1/2.2/2.3 - Critério de apuração do Valor unitário  = Custo Mensal / Quantidade Mensal = Valor Unitário com arredondamento na 2ª casa decimal.

Autorizado por Elaborado por

Danilo Alves Pereira Maike Henrique de Medeiros Motta

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ITENS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO DE JARDINAGEM

COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA



ITEM CÓDIGO
REF 

EMOP/SCO
DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

VALOR 

UNITÁRIO

QUANTIDADE 

MENSAL
VALOR MENSAL 

1 MÃO-DE-OBRA

1.1
Composição - 

MOJ-01
MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE JARDINEIRO h 20,01 176,00 3.521,99

1.2
Composição - 

MOJ-02
MÃO DE OBRA JARDINEIRO h 23,91 176,00 4.208,75

1.3
Composição - 

MOJ-04
MÃO DE OBRA DE MOTORISTA h 24,34 176,00 4.284,43

2 EQUIPAMENTOS

2.1
Composição - 

EQJ-05
CAMINHÃO MUNCK - EXCLUSIVE MOTORISTA h 173,11 176,00 30.467,70

1.1 AJUDANTE DE JARDINAGEM 3.521,99

1.1.1 05.105.0016-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 15,09 176,00 2.655,84

1.1.2 Convenção 2019/2020 INSALUBRIDADE % 1.239,00 20,00% 247,80

1.1.3 Convenção 2019/2020 ALIMENTAÇÃO Dia 18,00 22,00 396,00

1.1.4 Convenção 2019/2020 TRANSPORTE Dia 3,20 44,00 140,80

1.1.4.1 Convenção 2019/2020 DEDUÇÃO LEGAL VALE TRANSPORTE % 140,80 6% -8,45
1.1.5 Convenção 2019/2020 BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR Mês 13,00 1 13,00

1.1.6 Convenção 2019/2020 CESTA BÁSICA Mês 77,00 1 77,00

1.2 JARDINEIRO 4.208,75

1.2.1 05.105.0020-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,40 176,00 3.590,40

1.2.2 Convenção 2019/2020 ALIMENTAÇÃO Dia 18,00 22,00 396,00

1.2.3 Convenção 2019/2020 TRANSPORTE Trecho 3,20 44 140,80

1.2.3.1 Convenção 2019/2020 DEDUÇÃO LEGAL VALE TRANSPORTE % 140,80 6% -8,45
1.2.4 Convenção 2019/2020 BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR Mês 13,00 1 13,00

1.2.5 Convenção 2019/2020 CESTA BÁSICA Mês 77,00 1 77,00

1.3 MOTORISTA 4.284,43

1.3.1 05.105.0054-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,83 176,00 3.666,08

1.3.2 Convenção 2019/2020 ALIMENTAÇÃO Dia 18,00 22 396,00
1.3.3 Convenção 2019/2020 TRANSPORTE Trecho 3,20 44 140,80

1.3.3.1 Convenção 2019/2020 DEDUÇÃO LEGAL VALE TRANSPORTE % 140,80 6% -8,45
1.3.4 Convenção 2019/2020 BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR Mês 13,00 1 13,00

1.3.5 Convenção 2019/2020 CESTA BÁSICA Mês 77,00 1 77,00

2.1 MUNCK

2.1.1a 19.004.0051-2 12/2019
GUINDASTE SOBRE RODAS,MEIA 

LANCA,CAPACIDADE DE 6T,INCLUSIVE 

OPERADOR

h 227,23 105,60 23.995,48

2.1.1.b 19.004.0051-3 12/2019
GUINDASTE SOBRE RODAS,MEIA 

LANCA,CAPACIDADE DE 6T,INCLUSIVE 

OPERADOR

h 144,01 70,40 10.138,30

2.1.2 05.105.0054-0 12/2019
MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
h 20,83 176,00 3.666,08

30.467,70

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ITENS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES

COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Danilo Alves Pereira Maike Henrique de Medeiros Motta

Sec. Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural Matrícula 300.939-4

COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VALOR CAMINHÃO MUNCK EXCLUSIVE MOTORISTA (2.1.1 - 2.1.2)

Nota: Item 1.1/1.2/1.3 e 2.1 - Critério de apuração do Valor unitário  = Custo Mensal / Quantidade Mensal = Valor Unitário com arredondamento na 2ª casa decimal.

Autorizado por Elaborado por



ITEM PONTOS DE ATENDIMENTO BAIRRO  (m²)
PRODUTIVIDADE 

P/TURNO 8 H (M²)

QUANTIDADE 

FUNCIONÁRIOS

FREQUÊNCIA 

(0,066=Quinzenal) 

(0,033=Mensal)

AJUDANTES 

(AUXILIARES DE 

JARDINAGEM)P/DIA

1 PRAÇA CENTENÁRIA - RUA MINISTRO ROMERO NETO ALTO DO RIO BONITO 1.509,88 1200 1,25 0,066 0,09

2 PRAÇA DA IGREJA CENTENÁRIO - RUA PREFEITO HENRIQUE BORGES FILHO ALTO DO RIO BONITO 667,00 1200 0,55 0,066 0,04

3 PRAÇA DA RODOVIÁRIA - RUA JOSÉ CAMARA SILVEIRA ANDRADE PINTO (DISTRITO) 3.121,89 1200 2,60 0,066 0,18

4 PRAÇA CAMPO DE FUTEBOL - RUA ANTONIO C. RAMOS ANDRADE PINTO (DISTRITO) 1.361,42 1200 1,13 0,066 0,08

5 PRAÇA ACADEMIA - RUA CEL. REINALDO REIS ANDRADE PINTO (DISTRITO) 1.579,89 1200 1,31 0,066 0,09

6 PRAÇA BACIA DE PEDRA - AV. CARLOS E MEIXAS BACIA DE PEDRA 1.161,75 1200 0,96 0,066 0,07

7 PRAÇA COM PARQUINHO - RUA ANTENOR CARAVANAS BARREIROS 307,92 1200 0,25 0,066 0,02

8 CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA CONSTANTINO PACHECO CAMPO LIMPO 2.792,11 1200 2,32 0,066 0,16

9 PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - RUA DR CALVET CENTRO 2.220,44 1200 1,85 0,066 0,13

10 PRAÇA EUFRÁSIA TEXEIRA - RUA BARÃO DE CAPIVARI (IGREJA MATRIZ) CENTRO 8.882,24 1200 7,40 0,066 0,49

11 PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL - RUA CAETANO FURQUIM CENTRO 573,57 1200 0,47 0,066 0,04

12 PRAÇA SEBASTIÃO DE LACERDA - RUA BARÃO DE CAPIVARI CENTRO 1.244,09 1200 1,03 0,066 0,07

13 PRAÇA CRISTÓVÃO CORREA E CASTRO - RUA BARÃO DE MASSAMBARA CENTRO 2.318,30 1200 1,93 0,066 0,13

14 PRAÇA MACHADO JUNIOR - RUA LUIZ MACHADO JUNIOR (RODOVIÁRIA NOVA) CENTRO 3.724,25 1200 3,10 0,066 0,21

15 PRAÇA MARTINHO NÓBREGA - RUA DOMINGOS DE ALMEIDA CENTRO 392,93 1200 0,32 0,066 0,03

16 PRAÇA DEMETRIO RIBEIRO DEMÉTRIO RIBEIRO 1.811,02 1200 1,50 0,066 0,10

17 PRAÇA ESQUINA DA ALEGRIA - RUA MARIA CRISTINA ESQUINA DA ALEGRIA 1.809,10 1200 1,50 0,066 0,10

18 PRAÇA TAMBASCO - RUA PROFESSOR JESSE MONTELO GRECCO 648,90 1200 0,54 0,066 0,04

19 PRAÇA MAJ. MONTEIRO SOARES - PASSARELA - ROD. LUCIO MEIRA GRECCO 1.688,93 1200 1,40 0,066 0,10

20 PRAÇA AVELINO GOMES - RUA LOURIVAL BPO. MADRUGA 284,32 1200 0,23 0,066 0,02

21 PRAÇA DA BOCAINA - RUA PIRES BRANCO MADRUGA 130,70 1200 0,10 0,066 0,01

22 PRAÇA CENTRAL MASSAMBARA - RUA CANENÉIA MASSAMBARÁ (DISTRITO) 690,15 1200 0,57 0,066 0,04

23 PRAÇA COM QUADRA - MASSAMBARA MASSAMBARÁ (DISTRITO) 1.710,17 1200 1,42 0,066 0,10

24 PRAÇA DO MELLO AFFONSO - RUA PROFESSOR ANTONIO AMARAL RESIDÊNCIA 2.284,13 1200 1,90 0,066 0,13

25
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DOS FERREIROS

SÃO SSEBASTIÃO DOS FERREIROS 

(DISTRITO)
4.794,74

1200 3,99 0,066 0,27

26 CANTEIRO CENTENÁRIO ALTO DO RIO BONITO 528,89 1200 0,44 0,066 0,03

27 CANTEIRO IGREJA - RUA DOS FRANCISCANOS ANDRADE PINTO (DISTRITO) 2.424,81 1200 2,02 0,066 0,14

28 AVENIDA OTAVIO GOMES - CANTEIRO CENTRAL CENTRO 333,92 1200 0,27 0,066 0,02

29 CANTEIRO COM BANQUINHO - RUA BARÃO DE VASSOURAS CENTRO 378,96 1200 0,31 0,066 0,03

30 RUA RONALD FIUSA MANHÃES CENTRO 308,18 1200 0,25 0,066 0,02

31 FINAL DA RUA EXPEDICIONÁRIO OSVALDO DE ALMEIDA - CANTEIRO LATERAL LOTEAMENTO SÃO JOSÉ 1.712,16 1200 1,42 0,066 0,10

32 RUA ANTENOR CARAVANAS - VIADUTO MADRUGA 600,09 1200 0,50 0,066 0,04

33 CANTEIRO PRAÇA AVELINO GOMES MADRUGA 392,39 1200 0,32 0,066 0,03

34 CANTEIRO ENTRADA DO DISTRITO MASSAMBARÁ (DISTRITO) 2.580,68 1200 2,15 0,066 0,15

35 AVENIDA RUI BARBOSA - DUAS AGULHAS SANTA AMÁLIA 235,40 1200 0,19 0,066 0,02

36 CANTEIRO IPIRANGA - VIADUTO SANTA AMÁLIA 2.967,65 1200 2,47 0,066 0,17

37 ROTATORIA DO PROMOTOR - RUA ATAÍDE PARREIRAS CENTRO 382,6 1200 0,31 0,066 0,03

38 TREVO DO IMPERADOR - RJ 115 - RUA ALBERTO BRANDÃO CENTRO 903,25 1200 0,75 0,066 0,05

39 AVENIDA MARECHAL PAULO TORRES CENTRO 209,64 1200 0,17 0,066 0,02

40 RUA ÁLVARO SOARES - RUA PAULO TORRES MADRUGA 176,57 1200 0,14 0,066 0,01

61.845,03 51,33 3,60

4,00

Elaborado por

Maike Henrique de Medeiros Motta

Matrícula 300.939-4

Danilo Alves Pereira

Secretário Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural

CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AJUDANTE (AUXILIAR DE JARDINAGEM) PARA AREAS VERDES

TOTAL C/ ARREDONDAMENTO

Autorizado por



ITEM PONTOS DE ATENDIMENTO BAIRRO  (m²)
PRODUTIVIDADE 

P/TURNO 8 H (M²)

QUANTIDADE 

FUNCIONÁRIOS

FREQUÊNCIA 

(0,066=Quinzenal) 

(0,033=Mensal)

JARDINEIROS 

P/DIA

1 PRAÇA CENTENÁRIA - RUA MINISTRO ROMERO NETO ALTO DO RIO BONITO 1.509,88 600 2,51 0,033 0,09

2 PRAÇA DA IGREJA CENTENÁRIO - RUA PREFEITO HENRIQUE BORGES FILHO ALTO DO RIO BONITO 667,00 600 1,11 0,033 0,04

3 PRAÇA DA RODOVIÁRIA - RUA JOSÉ CAMARA SILVEIRA ANDRADE PINTO (DISTRITO) 3.121,89 600 5,20 0,033 0,18

4 PRAÇA CAMPO DE FUTEBOL - RUA ANTONIO C. RAMOS ANDRADE PINTO (DISTRITO) 1.361,42 600 2,26 0,033 0,08

5 PRAÇA ACADEMIA - RUA CEL. REINALDO REIS ANDRADE PINTO (DISTRITO) 1.579,89 600 2,63 0,033 0,09

6 PRAÇA BACIA DE PEDRA - AV. CARLOS E MEIXAS BACIA DE PEDRA 1.161,75 600 1,93 0,033 0,07

7 PRAÇA COM PARQUINHO - RUA ANTENOR CARAVANAS BARREIROS 307,92 600 0,51 0,033 0,02

8 CEMITÉRIO MUNICIPAL - RUA CONSTANTINO PACHECO CAMPO LIMPO 2.792,11 600 4,65 0,033 0,16

9 PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - RUA DR CALVET CENTRO 2.220,44 600 3,70 0,033 0,13

10 PRAÇA EUFRÁSIA TEXEIRA - RUA BARÃO DE CAPIVARI (IGREJA MATRIZ) CENTRO 8.882,24 600 14,80 0,033 0,49

11 PRAÇA DA CÂMARA MUNICIPAL - RUA CAETANO FURQUIM CENTRO 573,57 600 0,95 0,033 0,04

12 PRAÇA SEBASTIÃO DE LACERDA - RUA BARÃO DE CAPIVARI CENTRO 1.244,09 600 2,07 0,033 0,07

13 PRAÇA CRISTÓVÃO CORREA E CASTRO - RUA BARÃO DE MASSAMBARA CENTRO 2.318,30 600 3,86 0,033 0,13

14 PRAÇA MACHADO JUNIOR - RUA LUIZ MACHADO JUNIOR (RODOVIÁRIA NOVA) CENTRO 3.724,25 600 6,20 0,033 0,21

15 PRAÇA MARTINHO NÓBREGA - RUA DOMINGOS DE ALMEIDA CENTRO 392,93 600 0,65 0,033 0,03

16 PRAÇA DEMETRIO RIBEIRO DEMÉTRIO RIBEIRO 1.811,02 600 3,01 0,033 0,10

17 PRAÇA ESQUINA DA ALEGRIA - RUA MARIA CRISTINA ESQUINA DA ALEGRIA 1.809,10 600 3,01 0,033 0,10

18 PRAÇA TAMBASCO - RUA PROFESSOR JESSE MONTELO GRECCO 648,90 600 1,08 0,033 0,04

19 PRAÇA MAJ. MONTEIRO SOARES - PASSARELA - ROD. LUCIO MEIRA GRECCO 1.688,93 600 2,81 0,033 0,10

20 PRAÇA AVELINO GOMES - RUA LOURIVAL BPO. MADRUGA 284,32 600 0,47 0,033 0,02

21 PRAÇA DA BOCAINA - RUA PIRES BRANCO MADRUGA 130,70 600 0,21 0,033 0,01

22 PRAÇA CENTRAL MASSAMBARA - RUA CANENÉIA MASSAMBARÁ (DISTRITO) 690,15 600 1,15 0,033 0,04

23 PRAÇA COM QUADRA - MASSAMBARA MASSAMBARÁ (DISTRITO) 1.710,17 600 2,85 0,033 0,10

24 PRAÇA DO MELLO AFFONSO - RUA PROFESSOR ANTONIO AMARAL RESIDÊNCIA 2.284,13 600 3,80 0,033 0,13

25
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DOS FERREIROS

SÃO SSEBASTIÃO DOS FERREIROS 

(DISTRITO)
4.794,74

600 7,99 0,033 0,27

26 CANTEIRO CENTENÁRIO ALTO DO RIO BONITO 528,89 600 0,88 0,033 0,03

27 CANTEIRO IGREJA - RUA DOS FRANCISCANOS ANDRADE PINTO (DISTRITO) 2.424,81 600 4,04 0,033 0,14

28 AVENIDA OTAVIO GOMES - CANTEIRO CENTRAL CENTRO 333,92 600 0,55 0,033 0,02

29 CANTEIRO COM BANQUINHO - RUA BARÃO DE VASSOURAS CENTRO 378,96 600 0,63 0,033 0,03

30 RUA RONALD FIUSA MANHÃES CENTRO 308,16 600 0,51 0,033 0,02

31 FINAL DA RUA EXPEDICIONÁRIO OSVALDO DE ALMEIDA - CANTEIRO LATERAL LOTEAMENTO SÃO JOSÉ 1.712,16 600 2,85 0,033 0,10

32 RUA ANTENOR CARAVANAS - VIADUTO MADRUGA 600,09 600 1,00 0,033 0,04

33 CANTEIRO PRAÇA AVELINO GOMES MADRUGA 392,39 600 0,65 0,033 0,03

34 CANTEIRO ENTRADA DO DISTRITO MASSAMBARÁ (DISTRITO) 2.580,68 600 4,30 0,033 0,15

35 AVENIDA RUI BARBOSA - DUAS AGULHAS SANTA AMÁLIA 235,40 600 0,39 0,033 0,02

36 CANTEIRO IPIRANGA - VIADUTO SANTA AMÁLIA 2.967,65 600 4,94 0,033 0,17

37 ROTATORIA DO PROMOTOR - RUA ATAÍDE PARREIRAS CENTRO 382,6 600 0,63 0,033 0,03

38 TREVO DO IMPERADOR - RJ 115 - RUA ALBERTO BRANDÃO CENTRO 903,25 600 1,50 0,033 0,05

39 AVENIDA MARECHAL PAULO TORRES CENTRO 209,64 600 0,34 0,033 0,02

40 RUA ÁLVARO SOARES - RUA PAULO TORRES MADRUGA 176,57 600 0,29 0,033 0,01

61.845,01 102,91 3,60

4,00
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