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1.PREÂMBULO 

  

 

• PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2021 

• PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 

 BASE LEGAL: REGIDO PELA LEI Nº 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI Nº 8.666 DE 

21/06/93 E SUAS ALTERAÇÕES E O DECRETO MUNICIPAL Nº 11 DE 02 DE MARÇO DE 

2021 . 

• MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

• TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

• FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: PARCELADO 

• RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

 E PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

DATA: 10 de maio de 2021 

HORA: 09:00 Horas (horário local) 

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA, situada 

na Travessa Professora Helena, S/N, Centro, Santa Rita de Cássia - BA. 
 

O Município de Santa Rita de Cássia - BA, através do a Pregoeira e Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº 045/2021, torna público pelo presente Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regido pelo Decreto Federal nº 3555/2000, 

Lei nº 10.520/2002 com suas alterações, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 

alterações, LC’s nº 143/2006, 147/2014 e 155/2016, que serão recebidos os envelopes 

contendo a proposta de preços e a documentação de habilitação na sede da 

Prefeitura Municipal, sito na Travessa Professora Helena, S/N, Centro, Santa Rita de Cássia 

- BA, no dia 10 de maio de 2021, às 09:00 horas (Horário Local), quando será dado início à 

sessão do Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E 

OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

- BA,  tudo  conforme  regras específicas deste edital e dos anexos que o acompanham, 

documentos estes e demais informações disponíveis junto a Pregoeira, na sede da 

Prefeitura Municipal, sito na Travessa Professora Helena, S/N, Centro, Santa Rita de Cássia 

- BA, de segunda a sexta-feira das 08h às 13h (horário local), em dias úteis. 
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1. OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto, através de Pregão Presencial, a REGISTRO 

DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, 

conforme especificações constantes no Termo de Referência, em seu Anexo I, 

o qual faz parte integral deste Edital, independentemente de sua transcrição. 

1.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

1.3. A empresa contratada deverá desenvolver os serviços relacionados ao objeto do 

presente edital de modo vinculado às especificações da prestação do serviço, bem 

como atender ao escopo descrito no Termo de Referência: 

1.4. As contratações serão adquiridas de acordo com a necessidade do Município. 

1.5. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço mencionado neste edital, na sessão pública de processamento 

do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

participar do certame. 

1.6. A sessão de processamento do pregão será realizada na Sala de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia – BA, no endereço, data e horário, acima 

mencionados, e será conduzida pelo (a) Pregoeiro (a) com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 

1.7. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições constantes da 

Minuta do Contrato, no Anexo III deste Edital. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente 

ao objeto desta licitação e que atenderem todas as exigências constantes deste Edital: 

2.1.1. Credenciamento junto a Pregoeira; 

2.1.2. Proposta comercial, nos termos deste Edital; 

2.1.3. Documentação de habilitação, nos termos deste Edital. 
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2.2. Não poderão participar desta licitação as pessoas físicas, e as pessoas jurídicas: 

2.2.1. Declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da Administração direta 

ou indireta, federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade ou que estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão 

competente); 

2.2.2. Declaradas suspensas para contratar junto a qualquer órgão da Administração; 

2.2.3. Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

2.2.4. Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.5. Empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou 

responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com Prefeitura Municipal de 

Santa Rita de Cássia - BA ou que tenham participação na elaboração do Projeto Básico 

do objeto licitado, na forma do artigo 9°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

2.2.6. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias 

integrais entre si, ou que, independentemente, credenciem um mesmo representante; 

2.2.7. Estrangeiras que não funcionem no País. 

2.2.8. Não será admitida a participação de Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público - OSCIP, conforme Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário; 

2.2.9. Não será admitida a participação de instituições sem fins lucrativos, conforme 

Acórdão nº 2847/2019-TCU-Plenário. 
 

2.3. Da apresentação da documentação: 

2.3.1. As interessadas, no dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital, para a 

realização dessa licitação, deverão entregar a documentação para credenciamento e 

os respectivos envelopes contendo a “Proposta de Preços” (Envelope nº 1) e os 

“Documentos de Habilitação” (Envelope nº 2), devidamente fechados e indevassáveis. 

2.3.1.1. A colocação de elementos de um envelope em outro acarretará a 

desclassificação ou inabilitação da proponente. 

2.3.1.2. Os envelopes deverão estar fechados e indevassáveis, com a seguinte 

inscrição: 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA  

Pregão Presencial n° 007/2021 

Razão Social e CNPJ do Licitante 

Envelope n° 1 – Proposta de Preços 

n° 2 – Documentação de Habilitação 

 

2.3.1.3. A participação na licitação implica aceitação integral e irretratável dos 

termos deste PREGÃO, seus ANEXOS, bem como a observância dos regulamentos, 

normas e das disposições legais pertinentes. 

2.4. A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira responsabilidade do 

licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. Consórcio de 

empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição, sendo vedada também a 

participação de firma cujo dirigente majoritário seja acionista de outra empresa do 

mesmo ramo, também concorrente nesta licitação. 

2.5. Somente PESSOAS JURÍDICAS serão admitidas a participar desta licitação, 

observadas as seguintes exigências: 

2.5.1. As empresas deverão comprovar HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL, 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA em obediência ao 

que estabelecem os artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/1993. 
 

3. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL) 

 

3.1. Observar-se-ão as disposições da Seção IV, do Capítulo II, da Lei Federal nº 

8.666/1993, com as alterações decorrentes da Lei 8.883/1994 e suas alterações 

posteriores, tudo combinado com o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e a Lei 

Federal nº 10.520/2002. 

 

 

4. CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

4.1.1. Cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do original, do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, com suas alterações, devidamente registrado no órgão 

competente, cujo objeto coincida com o objeto deste edital; 

4.1.2. Cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do original, da Cédula de 

Identidade do credenciado ou outro documento equivalente que o identifique; 
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4.1.3. Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, proprietário ou 

dirigente, o credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida. 

4.1.4. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente 

autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

4.1.5. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, 

conforme subitem 5.1.1, do qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e, praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 

indicados no subitem 5.1.2, que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

4.1.6. Para o credenciamento a licitante deverá apresentar a Declaração de 

cumprimento das condições de habilitação, conforme Anexo V. 

 

4.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a Pregoeira 

os envelopes das “Propostas de Preços” e dos “Documentos de Habilitação”, não sendo 

mais aceitas novas propostas. 

4.3. A documentação de credenciamento e a declaração mencionada no subitem 

anterior deverão ser entregues separadamente dos envelopes de “PROPOSTA DE 

PREÇOS” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

4.4. A entrega da carta de credenciamento do representante credenciado, o 

habilitará a responder pela licitante. O representante não credenciado, não poderá 

manifestar-se durante as sessões públicas desta licitação. 

4.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de uma empresa licitante. 

4.6. A documentação de credenciamento deverá ser apresentada em original ou em 

cópia autenticada, em cartório ou por servidor público e, ser entregue fora dos 

envelopes de “Proposta de Preços” e "Documentação de Habilitação". 

4.7. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência de proposta. 

4.8. Uma vez aberta à sessão, não será permitida a participação de licitantes 

retardatários, deste modo, recomenda-se a presença das participantes no local 

designado para realização da sessão, 10 (dez) minutos antes do horário previsto para sua 

abertura. 
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4.9. Os documentos para o credenciamento e declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação deverão ser entregues o (a) Pregoeiro (a) fora dos envelopes de 

habilitação e proposta. 

4.10. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que quiser usufruir 

dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06 e a Lei 147/2014, deverá 

apresentar a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação da 

Declaração constante do Anexo VI deste Edital, assinada pelo sócio proprietário e/ou 

diretor da empresa e pelo Contador responsável indicando seu CRC, acompanhada da 

Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial comprovando a situação da 

empresa, emitida até 90 (noventa) dias anteriores a data da sessão de abertura desta 

licitação; 

OBS.: Os documentos não serão autenticados no ato da licitação, os mesmos devem ser 

autenticados antes do dia da licitação. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 

“1” 

 

5.1. O Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS - deverá conter de forma ordenada os 

documentos estipulados no item 6, consignando-se na sua parte externa as indicações 

abaixo, e deverá estar fechado e rubricado em seu fecho: 

 

Envelope 1 – Proposta de Preços 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia – BA 

Modalidade: Pregão Presencial Nº 007/2021 

Proponente: 

CNPJ: 

 

5.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem, quando for o caso, será 

apresentada conforme modelo do Anexos IV e IV.1, obedecendo aos seguintes 

requisitos: 

5.2.1. Impressa em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos emitidos 

por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas 

páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo responsável legal, sem emendas, 

rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo 

expressões técnicas de uso corrente em outra língua e preços expressos em moeda 

corrente nacional; 
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5.2.2. A proposta (Anexo IV) deverá estar identificada com a razão social, endereço, 

número da inscrição no CNPJ do estabelecimento que apresentou a proposta e que 

necessariamente emitirá a Nota Fiscal, informações bancárias para fins de pagamento, 

dados do responsável para assinatura do Contrato e incluirá, sob pena de 

desclassificação: 

5.2.2.1. Valor mensal e total da proposta, expressos em algarismo com duas casas 

decimais e também por extenso, sendo certo que, em caso de divergência entre os 

valores unitários e globais serão considerados os primeiros, bem como, entre os expressos 

em algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará o valor por extenso; 

5.2.2.2. Planilha de Composição de Preços Unitários para cada item da proposta, 

conforme Anexo IV.1 do Edital, levando em consideração os seguintes tópicos: 

a) Para fins de elaboração do cálculo do valor da mão de obra praticada pela 

empresa, as licitantes deverão apresentar as Composições de Preços de Mão de Obra, 

levando em consideração as exigências da CCT SEAC/SINDILIMP vigente, no que se 

refere aos salários base e em especial aos encargos sociais da cláusula quadragésima 

nona da referida convenção, conforme Anexo IV.1 do edital, sob pena de 

desclassificação; 

b) No caso das Cooperativas, a Composição de Preços de Mão de Obra deverá 

discriminar todos os Avanços Sociais, Taxa de Administração, Insumos, todos os tributos e 

contribuições inerentes à sua natureza jurídica, conforme exigido pela legislação vigente 

e em especial as diretrizes da Lei Nº 12.690/2012; 

c) O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido - CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão 

incluídos na proposta de preços apresentada, sob pena de desclassificação; 

d) Vale Transporte: Apesar de previsto na CCT vigente, o caso em tela não justifica o 

pagamento de Vale Transporte, uma vez que este município não disponibiliza de Sistema 

de Transporte Coletivo; 

e) Para fins de elaboração do cálculo do Preço da Hora Trabalhada (Mão de Obra), 

as licitantes deverão levar em consideração a quantidade mensal de 220 horas, sob 

pena de desclassificação. 

 

5.2.3. Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra, para fins 

tributários, no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei n.º 

8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – 

RFB n.º 971, de 13/11/2009 e alterações, a LICITANTE Microempresa - ME ou Empresa de 

Pequeno Porte - EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser 

CONTRATADA, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à 

retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor 
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em decorrência da sua EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO SIMPLES NACIONAL A CONTAR DO 

MÊS SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso 

XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 

2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário e IN SLTI n°. 2/2008); 

5.2.4. As licitantes estarão IMPEDIDAS DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E 

FORMAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, 

ofensa às disposições da LC nº. 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU 

no Acórdão nº. 797/2011 – Plenário; 

5.2.5. As licitantes estarão impedidas de aplicar o regime de Desoneração na Folha de 

Pagamentos tendo em vista o objeto da presente licitação, a mesma não se encontra 

enquadrada no rol das atividades descritas na Lei nº. 12.546/2011; 

5.2.6. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço ser 

executado sem ônus adicionais; 

5.2.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, caso sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

5.2.8. Os preços a que se refere o subitem 6.2.2.2, deverão incluir custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários seguindo 

convenção coletiva vigente e abrangente do município, tributários, comerciais e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

5.2.9. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo VIII); 

5.2.10. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os 

custos operacionais da atividade necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais. 

5.3. Deverá ser entregue junto com o envelope da proposta de preços um CD ou Pen 

Drive, sob pena de desclassificação, contendo as planilhas de composições de preços 

unitários da proposta e seus respectivos cálculos (contendo as fórmulas), em formato 

EXCEL, com a formatação para moeda, duas casas decimais e preço em reais, sob pena 

de desclassificação; 

5.4. No caso de serem assinadas por mandatário será necessária à juntada da 

procuração outorgada, com firma reconhecida e com especificação dessa finalidade, 

ou outorgada o poder na procuração do credenciamento. 

5.5. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no 

mercado sob pena de desclassificação da proposta. 
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5.6. Quando o valor da proposta tiver sido alterado por conta de lance (s) oferecido 

(s), o licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo que lhe for notificado na ata da 

reunião do Pregão, nova proposta/planilha de preços, na forma do Anexo IV deste 

Edital, constando os valores do fechamento da operação de acordo com o valor da 

adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva e fará parte integrante do contrato 

e/ou equivalente; 

5.7. A licitante poderá ser desclassificada pelo item que estiver com preço inexequível 

e/ou superfaturado, mediante julgamento das propostas, realizando o comparativo da 

média cotado; 

5.8. A licitante deverá atender ao Termo de Referência para elaboração da proposta. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES - HABILITAÇÃO – ENVELOPE “2” 

 

6.1. O Envelope 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - deverá conter de forma 

ordenada os documentos estipulados no item 7, consignando-se na sua parte externa as 

indicações abaixo, e deverá estar fechado e rubricado em seu fecho: 

 

Envelope 2 – Documentação de Habilitação 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia – BA 

Modalidade: Pregão Presencial Nº 007/2021 

Proponente: 

CNPJ: 

 

6.1.1. Para participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar a 

documentação, original ou mediante fotocópia autenticada em cartório ou por servidor 

público, ao que se refere à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, à 

Qualificação Técnica e à Qualificação Econômico-Financeira, em conformidade com o 

disposto neste Edital; 

6.1.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, 

em cópia autenticada em cartório ou ainda, em cópia simples, neste caso, mediante a 

apresentação dos originais, para conferência e autenticação por servidor público, até o 

último dia útil antes da realização da sessão de abertura da licitação. Somente será 

realizada a autenticação de documentos por servidor mediante a apresentação dos 

originais; 
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6.1.3. As cópias dos documentos emitidos através da Internet não necessitarão estar 

autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à 

verificação da autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, 

no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a 

situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as 

providências cabíveis; 

6.1.4. Os documentos apresentados que não constarem o prazo de validade, os 

mesmos não poderão ultrapassar o prazo superior a 90 (noventa) dias de sua emissão. 

 

6.2. Habilitação Jurídica: 

6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

6.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício. 

6.2.4. 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; 

6.2.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº. 5.764, de 1971; 

6.2.6. Comprovação do registro e regularidade junto a OCB ou à sua correspondente 

estadual – na Bahia, a Organização das Cooperativas do Estado da Bahia – OCEB; 

6.2.7. Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário; 

6.2.8. Todos os documentos devem estar devidamente autenticados na hora do 

certame. 

 

6.3. Regularidade Fiscal: 

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes (Municipal ou Estadual), relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 
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6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida 

pela Secretaria da Receita Federal e da Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria 

da Fazenda Nacional; 

6.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

6.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com 

efeitos de negativa. 

 

6.4. Qualificação Técnica: 

6.4.1. Certificado de Registro e Quitação Pessoa Jurídica e Física no Conselho Regional 

de Administração - CRA. Caso a licitante seja sediada em outro estado, deverá ser 

apresentado o registro secundário emitido pelos Conselhos do Estado da Bahia; 

6.4.2. Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de 

Administração - CRA. Caso a licitante seja sediada em outro estado, deverá ser 

apresentado o registro secundário emitido pelos Conselhos do Estado da Bahia; 

6.4.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

mediante atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente chancelado(s) pelo CRA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de RCA vigente(s) e Registro(s) de Comprovação de Aptidão, 

comprovando que a empresa Licitante e o seu profissional Responsável Técnico 

prestaram ou vem prestando serviços que comprovem o desempenho de atividades 

similares ao objeto da licitação; 

6.4.4. Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na condição de 

empregado ou prestador de serviços, profissional de nível superior (Administrador) na 

função de Responsável Técnico, que comprove estar exercendo o seu ofício na licitante, 

e que seja portador do competente registro no Órgão de Classe da categoria, o CRA - 

Conselho Regional de Administração e detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT, 

emitida pelo CRA, dentro da validade e compatível com o objeto licitado; 

6.4.4.1. A comprovação do vínculo empregatício do Profissional Responsável 

Técnico deverá ser feita através da apresentação da Ficha de Registro de Empregados 

autenticada junto à D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho) ou de cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou contrato de prestação de serviços, com firma 
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reconhecida das assinaturas e registrado no CRA, e no caso de sócio mediante 

apresentação do contrato social da empresa, no qual esteja comprovada tal condição, 

não podendo ser contratado após a publicação deste Edital; 

6.4.4.2. O vínculo existente entre a empresa e o seu Responsável Técnico deverá ser 

anterior à data de publicação do aviso da presente licitação. 

6.4.5. Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, em 

plena validade; 

6.4.6. Declaração de que a empresa não emprega menor de idade, em observância 

ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, formalizada nos termos 

do modelo Anexo VII. 

 

6.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

6.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Insolvência, 

Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedidas pelo distribuidor da sede do licitante nos 

últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da entrega das propostas; 

6.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 

(três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, 

publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram 

transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de 

Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial. Estes documentos deverão 

conter as assinaturas de pelo menos um Sócio/Administrador, e do contador responsável 

através do selo de habilitação profissional, com comprovante de quitação e 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado onde os 

mesmos foram efetuados; 

 

I) Índice de Liquidez Corrente: 

ILC:    Ativo Circulante   =  ou  > 1,00 

         Passivo Circulante    

 

Será considerada inabilitada a empresa que apresentar índice de liquidez corrente 

inferior a 1,00 (um) inteiro. 

 

II) Índice de Liquidez Geral: 

ILG:    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  =  ou  > 1,00 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo   
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Será considerada inabilitada a empresa que apresentar índice de liquidez geral inferior a 

1,00 (um) inteiro. 

 

III) Índice de Endividamento Geral: 

IEG:    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  =  ou  <   0,6 

                   Ativo Total   

 

Será considerada inabilitada a empresa que apresentar índice de endividamento geral 

superior a 0,6 (seis ) décimos. 

 

6.5.3. Declaração firmada pelo contador da Licitante e de pelo menos um 

Sócio/Administrador, em papel timbrado desta, atestando que os dados referentes à 

apresentação dos cálculos correspondentes aos índices acima especificados, foram 

extraídos do balanço do último exercício social já exigível; 

6.5.4. Comprovação de Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor global 

apresentado na proposta. 

 

7. ORDEM DOS TRABALHOS 

 

7.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas proponentes, a Pregoeira  declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade 

em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos 

envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, somente 

dos participantes devidamente credenciados. 

 

8. ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

8.1. No horário e local, indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 

participar do certame. 

8.2. O certame será conduzido pelo a Pregoeira , que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

8.2.1. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

8.2.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
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8.2.3. O (a) Pregoeiro (a) fará, primeiramente, a abertura do Envelope “1” (Proposta de 

Preços), conferindo as propostas nele contidas, bem como a autenticidade das 

empresas, exibindo-os a todos os presentes; 

8.2.4. Analisar a aceitabilidade das propostas; 

8.2.5. A Pregoeira verificará, com o auxílio do setor técnico especializado, as propostas e 

as composições de preços apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. Somente as 

licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances; 

8.2.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da melhor proposta; 

8.2.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar. O (a) 

Pregoeiro (a) julgará as propostas e declarará o vencedor, restituindo, fechados, aos 

respectivos prepostos, os Envelopes “2” (Documentação de Habilitação), daqueles 

considerados desclassificados. 

8.2.8. Declarar o vencedor; 

8.2.9. Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para 

julgamento; 

8.2.10. Elaborar a ata da sessão; 

8.2.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

8.2.12. Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente 

no prazo estabelecido; 

8.2.13. A Pregoeira  poderá realizar diligência em qualquer etapa do certame. 

 

8.3. Uma vez proclamada à classificação, não poderão os licitantes retirar as propostas 

apresentadas, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará nas sanções 

previstas no Capítulo IV, da Lei 8.666/1993, com as alterações da Lei 8.883/1994. 

8.4. A Pregoeira franqueará a palavra aos licitantes para que registrem em ata os 

protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo os mesmos ser 

apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam 

análise mais apurada. 

8.5. Não havendo registro de protestos ou impugnações, e, se os houver, forem 

decididos de imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a 

abertura dos envelopes “2” (Documentação de Habilitação), dos licitantes classificados, 
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desde que haja declaração expressa, de todos os participantes, de renúncia a recurso. 

Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de licitantes retardatários. 

8.6. O prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da entrega da proposta, ficando os licitantes, após essa data, liberados dos 

compromissos assumidos. 
 

9. LANCES VERBAIS 
 

9.1. A análise das propostas será feita pelo (a) Pregoeiro (a), subsidiada tecnicamente 

pela Procuradoria Jurídica, e visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus 

Anexos ou da Legislação aplicável; 

b) omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

c) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste Edital. 
 

9.2. No que se referem aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão 

das operações aritméticas que conduziram ao valor total estimado, procedendo-se às 

correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As 

correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

9.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

9.4. O critério de julgamento das propostas ocorrerá de acordo com as previsões deste 

Edital e a sua classificação será pelo critério de menor preço global, observados o 

atendimento das especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos. 

9.5. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando 

aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital. 

9.6. Da rodada de lances verbais participará a licitante que ofertar o menor preço e 

todas as demais cujas propostas de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por 

cento) acima do menor preço proposto. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas 

condições definidas, na rodada de lances verbais, participarão as empresas ofertantes 

das 03 (três) propostas subsequentes de menor preço, quaisquer que tenham sido os 

preços oferecidos; 

9.7. Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o mesmo 

preço serão convidados a participar dos lances verbais. 
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9.8. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a formular lances verbais, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor. 

9.9. Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate. 

9.9.1. Caso ocorra à apresentação de 02 (duas) ou mais propostas originais de preços 

iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 

consequentemente persistindo a igualdade de preços será adotado de desempate por 

sorteio na forma do artigo 45, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações 

posteriores, na própria sessão. 
 

9.10. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas 

destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita. 

9.11. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá 

requerer tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para 

tanto, valer-se de telefone celular e outros. 

9.12. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance 

verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará a exclusão da licitante da 

etapa de lances verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de 

ordenação das propostas. 

9.13. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo (a) 

Pregoeiro (a), as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.14. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

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

9.15. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a 

classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão. 

9.16. Declarada encerrada a fase de lances, serão classificadas as ofertas na ordem 

decrescente de valor, o (a) Pregoeiro (a) verificará a conformidade entre a proposta de 

menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o negociará 

diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço. 

9.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

9.18. Para contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar, no prazo de até 02 

(dois) dias úteis após o encerramento da sessão, nova Proposta de preços em conjunto 

com as planilhas de preços unitários com os valores readequados ao que foi ofertado na 

etapa dos lances verbais. 
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10. DAS IMPUGNAÇÕES DO EDITAL 

 

10.1. A impugnação deverá ser dirigida a Pregoeira do Município, no endereço 

indicado neste edital, nos seguintes prazos: 

10.1.1. No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da sessão de abertura. 

10.1.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, 

não a caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

10.1.3. Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e capacidade 

para tanto, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e 

endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou 

credenciado do licitante, devidamente comprovado. 

10.1.4. Ser protocolado no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita de 

Cássia - BA. 

 

10.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 

do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

10.3. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia 

antes da realização do certame. 

10.4. A decisão do julgamento da impugnação administrativa será publicada no Diário 

Oficial do Município e poderá ser obtida junto ao (a) Pregoeiro (a). 

10.5. Os interessados poderão obter informações complementares e esclarecimentos 

sobre a licitação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da sessão de abertura, 

mediante solicitação por escrito protocolado ao (a) Pregoeiro (a), na Sede da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita de Cássia- BA, situado na Travessa Professora Helena, S/N, 

Centro, Santa Rita de Cássia - BA, de segunda a sexta-feira das 08h às 13h (horário local). 

10.6. Não serão conhecidos e julgados as impugnações e recursos encaminhados por 

fax, e-mail ou fora do prazo estipulado neste Edital. 
 

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1. As propostas apresentadas com as especificações exigidas no Edital, serão 

julgadas pelo MENOR PREÇO GLOBAL e classificadas pela ordem crescente dos preços 

propostos, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços. 

11.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
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coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 

com a execução do objeto do contrato. 

11.3. A não cotação de um dos itens constantes ensejará a desclassificação da 

Proposta de Preços. 

11.4. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a Pregoeira selecionará 

todas as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances 

verbais. 

11.5. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do 

edital e estando o seu preço compatível com o valor estimado da contratação, esta 

poderá ser aceita, devendo o (a) Pregoeiro (a) negociar, visando à obtenção de preço 

melhor. 

11.6. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar todas as 

despesas diretas e indiretas à execução do objeto, tais como: tributos e/ou impostos, 

encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, 

seguro, combustível, EPI’s, transporte e entrega do objeto, bem como, as despesas com 

alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, não cabendo quaisquer 

reclamações posteriores. 

11.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, incorretamente cotados 

ou omitidos da proposta de preços, serão considerados como inclusos nos preços, não 

sendo considerados pleitos de acréscimos, devendo o objeto ser executado sem 

quaisquer ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA. 

11.8. A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA não admitirá qualquer 

alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou custos não considerados 

nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos ou 

encargos sociais e trabalhistas. 

11.9. Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação das propostas, os 

preços manifestamente superiores aos preços vigentes no mercado. 

11.10. Fica, desde já, facultado ao (a) Pregoeiro (a) efetuar a correção de eventuais 

erros de adição ou multiplicação existentes na proposta de preços, desde que reste 

confirmado tratar-se de meros erros de cálculo. 

11.11. Todos os dados constantes da proposta são de inteira responsabilidade do 

proponente, não podendo arguir omissões, enganos e erros, para alterar posteriormente 

o valor global da proposta. 

11.12. Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 

11.13. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 e 147/2014 
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11.13.1. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem 

classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME ou empresa de pequeno 

porte – EPP ou cooperativa e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco 

por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

11.13.2. ME ou a EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta inferior ao menor preço 

ofertado no certame, situação em que, atendidas as exigências da habilitação, será 

adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

11.13.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput 

desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

11.13.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se 

encontrem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

11.13.5. A pregoeira poderá solicitar documentos que comprovem o 

enquadramento da licitante na categoria de ME ou EPP. 

11.13.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, 

o objeto licitado será adjudicado em favor da melhor proposta originalmente ofertada. 

11.13.7. Em se tratando de ME ou EPP, havendo alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 

negativa. 
 

12. DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe 

será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

12.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, o (a) Pregoeiro (a) terá o prazo de 

03 (três) dias úteis, para decidir o recurso, para a realização do certame. 

12.3. Os recursos cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não 

serem conhecidos: 
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12.3.1. Ser dirigido aos cuidados da Autoridade Competente, aos cuidados da Pregoeira, 

nos respectivos prazos; 

12.3.2. Ser dirigido a Autoridade Competente, nos casos de anulação ou revogação, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal 

nº 8.666/1993; 

12.3.3. Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e capacidade 

para tanto, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e 

endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou 

credenciado do licitante, devidamente comprovado; 

12.3.4. Ser protocolizado no Setor de Licitação da Sede da Prefeitura Municipal de Santa 

Rita de Cássia - BA, situado na Travessa Professora Helena, S/N, Centro, Santa Rita de 

Cássia - BA, de segunda a sexta-feira das 08h às 13h (horário local). 

12.4. A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes por 

meio de publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - 

BA. 

12.5. O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o respectivo prazo legal e/ou 

subscrito por representante que não comprove poder de representação legal. 

12.7. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se 

relacionem às razões indicadas pelo licitante na sessão pública. 

12.8. A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA não se responsabilizará por 

memoriais de recursos endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais 

diversos do Setor de Contratação e Licitação, e que, por isso, não sejam protocolizados 

no prazo legal. 

12.9. Não serão conhecidos e julgados os recursos encaminhados por fax, e-mail ou fora 

do prazo estipulado neste Edital. 

12.10. Inexistindo manifestação recursal, o (a) Pregoeiro (a) adjudicará o objeto ao 

licitante vencedor, competindo à autoridade superior homologar o resultado do 

procedimento licitatório. 

12.11. Interposto o recurso, o (a) Pregoeiro (a) poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

12.12. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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12.13. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da 

decisão do (a) Pregoeiro (a) importará na preclusão do direito de recurso e 

consequentemente na adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 

12.14. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento. 

12.14.1. O procedimento de adjudicação e a homologação do certame são 

atribuições do Pregoeiro; 

12.14.2. A adjudicação será feita ao menor preço aceitável. 

 

13. INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

13.1. Homologada a licitação pela autoridade Superior, Prefeitura Municipal de Santa 

Rita de Cássia - BA convocará o proponente vencedor para assinar o Contrato de 

prestação de serviço, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado, aceito pelo órgão comprador. 

13.1.1. Para cada prestação de serviço será emitida uma Ordem de Prestação de Serviço 

em formulário próprio da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA e assinada 

pela Autoridade Competente. 

13.2. Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo 

mencionado no item anterior é facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes na ordem de classificação, para assinar o Contrato de prestação de 

serviço ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser 

examinados os seus documentos de habilitação, que deverão atender as exigências do 

Edital. 

13.3. Para assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 

a) sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua 

alteração, ou; 

b) procuração devidamente reconhecida em cartório, que habilite o seu 

representante a assinar o Contrato de fornecimento em nome da empresa. 
 

13.4. O Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado obedecerá à minuta constante 

no Anexo III, deste Edital. 
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13.5. A licitante obriga-se a aceitar, acréscimos ou supressões ao Contrato de 

prestação de serviço de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, 

resultante de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1° e 2°, do artigo 65, da 

Lei Federal n° 8.666/1993, sempre que solicitada pela Administração, nas mesmas 

condições, desde que dentro do prazo contratual estabelecido. 
 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

14.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente 

certame ocorrerão de acordo com as dotações orçamentárias apresentadas quando 

das solicitações/contratações realizadas pelo Município. 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e 

definitivo do serviço, nos seguintes termos: 

15.2.1. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a 

Contratada deverá entregar toda a documentação comprobatória das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas previstas na legislação. 

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

Contratada, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância 

com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

15.4. No mesmo prazo, o fiscal administrativo deverá elaborar Relatório Circunstanciado 

em consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

15.5. Em existindo fiscal setorial, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 

consonância com suas atribuições, no mesmo prazo. 

15.6. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios 

mencionados acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento 

definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as 

seguintes diretrizes: 

15.6.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização técnica, administrativa, setorial, e, caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções; 
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15.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

15.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

 

15.7. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II, do artigo 24, da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

nos termos do artigo 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, devidamente acompanhada das comprovações de execução 

dos serviços. 

15.9. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da 

manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo 

para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a 

incapacidade de corrigir a situação. 

15.9.1. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos 

casos em que identificada má-fé, se não for possível à realização desses pagamentos 

pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à 

Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento 

de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS 

decorrentes. 

 

15.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

15.11. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

15.12. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada 

sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação 

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

15.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
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15.14. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

Contratada a ampla defesa. 

15.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não 

regularize sua situação junto a Prefeitura Municipal. 

15.16. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 

Contratada inadimplente de condições de habilitação exigidas no edital. 

15.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, quando couber: 

15.17.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente 

para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

 

15.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

I = (TX) = 
(6/100)  I = 0,00016438   

365  TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

15.19. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando- se sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será 

devida atualização financeira. 

15.20. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

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

ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 
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15.21. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de 

pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a 

proponente que assim o fizer. 

15.22. Liberação do pagamento a fatura deverá conter o atesto do responsável 

competente. 

 

16. REPACTUAÇÃO 

 

16.1. A repactuação será precedida de demonstração analítica da variação dos 

componentes de custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços, 

devidamente justificada e em conformidade com as normas gerais vigentes. 

16.2. Admite-se a repactuação do valor contratado, desde que seja demonstrado a 

perda do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, através da Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalente e o salário mínimo, que estipula o salário vigente à 

época da apresentação da proposta, vedada à inclusão de antecipação e benefícios 

não previstos originalmente, por ocasião da repactuação. 

 

17. RESCISÃO DO CONTRATO 

 

17.1. O Contrato poderá ser cancelado sem prejuízo da apreciação das penalidades 

previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, após prévio processo administrativo, garantida a 

ampla defesa e o contraditório constitucional, nos casos de: 

• Inadimplemento, irregularidade ou lentidão no cumprimento das 

obrigações assumidas. 

• Ocorrência de declaração de falência ou instauração de insolvência civil 

da promitente. 

• Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 

 

17.2. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as 

consequências contratuais previstas nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002. 

17.3. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas 

hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

17.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI, do artigo 78, da Lei Federal 

nº 8.666/1993, não cabe à Contratada direito a qualquer indenização. 

 

18. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
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18.1. A Contratada será responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na 

execução do contrato que vierem a acarretar prejuízos à Prefeitura Municipal de Santa 

Rita de Cássia - BA, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou 

físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

18.2. A Contratada ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado 

pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

I Advertência; 

II Multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos na Minuta do 

Termo de Contrato deste instrumento convocatório; 

III Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura 

Municipal de Santa Rita de Cássia- BA pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

18.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções, e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a 

obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

18.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta à natureza e 

a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a 

reincidência na prática do ato e as justificativas apresentadas pelo adjudicatário, sendo 

que, se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, 

devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA, 

o adjudicatário ficará isento das penalidades mencionadas. 

 

19. SANÇÕES 

 

19.1. A recusa em assinar o Contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de 

qualquer das suas cláusulas, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade promotor da 

licitação, sujeitará a licitante ou a contratada, segundo a extensão ou falta, às seguintes 
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sanções prevista na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 10.520/2002, garantindo a 

prévia e ampla defesa em processo administrativo: 

19.1.1. Advertência 

19.1.2. Multa 

19.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia- BA, pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição limitada a 05 

(cinco) anos ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade da 

Contratante que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção mencionada com base no item 20.1.3. A reabilitação da Contratante que 

sofrer esta penalidade poderá ser por esta requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação. 

19.1.5. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-

se a assinar o termo de contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o 

certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município, e será descredenciada, 

pelo prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais 

cominações legais. 
 

19.2. Para possibilitar a melhor aplicação das sanções estabelecidas no subitem 20.1. 

tendo por base os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da interpretação 

sistemática e teleológica e, ainda, da interpretação da Lei conforme a Constituição, as 

irregularidades eventualmente cometidas pela Contratada serão assim definidas: 

19.2.1. FALTAS LEVES: caracterizadas pela execução irregular ou descumprimento de 

obrigações que não acarretem em prejuízos relevantes para a Administração, nem 

inviabilizem a prestação do serviço, puníveis com advertência; 

19.2.2. FALTAS GRAVES: caracterizadas como aquelas que acarretem transtornos 

significativos à Administração ou que inviabilizem, total ou parcialmente, a execução do 

Contrato, notadamente em decorrência de conduta dolosa ou culposa da Contratada, 

puníveis com advertência e suspensão; 

19.2.3. FALTAS GRAVÍSSIMAS: caracterizam-se pela inexecução total das obrigações que 

acarretam prejuízos relevantes aos serviços da Administração, inviabilizando totalmente a 

execução do Contrato em decorrência de conduta dolosa da Contratada, decorrente 
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de fraudes na licitação ou na execução do Contrato, puníveis com declaração de 

inidoneidade. 
 

19.3. Ao longo da vigência contratual, o acúmulo de condutas faltosas cometidas de 

forma reiterada, de mesma classificação ou não, bem como as reincidências, ensejará a 

aplicação pela Administração de penalidades relacionadas às faltas de maior 

gravidade. 

19.4. As Multas serão aplicadas nas hipóteses de faltas leves, graves e gravíssimas, nas 

seguintes modalidades, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Edital: 

19.4.1. Moratória no percentual de 0,5 % (meio por cento) por dia de inadimplência, 

calculada sobre o valor global do contrato, limitada 10% (dez por cento) ou seja, por 20 

(vinte) dias, caso a Contratada não inicie o serviço no prazo estipulado e nas condições 

avençadas; 

19.4.2. Moratória no percentual de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor total do 

Contrato, pela inadimplência além do prazo mencionado no subitem 20.4.1, o que 

poderá ensejar a rescisão do Contrato; 

19.4.3. Moratória, no percentual de 0,5% (meio por cento) do valor total do Contrato, por 

dia de atraso, pela inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, até o 

limite máximo de 10% (dez por cento); 

19.4.4. Compensatória de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato por faltas 

graves e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento); 

19.4.5. Compensatória de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, nas hipóteses 

de inexecução total deste, com ou sem prejuízo para a Prefeitura Municipal de Santa 

Rita de Cássia - BA; 

19.4.6. Compensatória, em decorrência das infrações descritas na Tabela 2, 

considerando os graus e percentuais indicados na Tabela 1, limitada a 05% (cinco por 

cento) do valor total do Contrato: 

 

Tabela 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,20% do valor mensal do Contrato 

2 0,40% do valor mensal do Contrato 

3 0,80% do valor mensal do Contrato 

4 1,00% do valor mensal do Contrato 
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Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Permitir que o funcionário permaneça no posto 

de serviço com uniforme incompleto e/ou sem 

identificação. 

1 Por funcionário 

e 

por ocorrência 

2 Manter o funcionário sem a qualificação 

necessária para a execução do serviço. 

1 Por funcionário 

e por dia 

3 Fornecer informação incorreta ou substituir os materiais 

e equipamentos existentes no posto 

de serviço sem autorização da fiscalização. 

2 Por ocorrência 

4 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratados. 

4 Por dia e por 

posto 

5 Destruir ou danificar documentos, materiais e 

equipamentos pertencentes a CONTRATADA 

por culpa ou dolo de seus agentes. 

3 Por ocorrência 

6 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para 

fins diversos do objeto do Contrato. 

3 Por ocorrência 

7 Recusar-se a executar o serviço de acordo com as 

descrições contidas neste Contrato sem motivo 

justificado, de forma paliativa ou 

em caráter permanente. 

2 Por ocorrência 

8 Permitir situação que possa causar ou cause 

dano físico, lesão corporal ou de consequências letais. 

3 Por ocorrência 

9 Retirar do posto de serviço sem autorização da 

fiscalização, quaisquer equipamentos ou 

materiais 

1 Por item e por 

ocorrência 

10 Retirar ou substituir o funcionário lotado no posto de 

serviço, sem a anuência da CONTRATANTE. 

3 Por funcionário 

e por dia 

Para os itens a seguir, deixar de: 

11 Registrar e controlar diariamente a assiduidade e 

a pontualidade dos funcionários. 

1 Por funcionário 

e por dia 
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12 Substituir o funcionário considerado pela 

CONTRATANTE  inadequado  para  o  serviço  ou que

 tenha conduta inconveniente e 

incompatível com suas atribuições. 

3 Por funcionário 

e por dia 

13 Manter atualizada durante a execução do 

Contrato, todas as condições de habilitação. 

1 Por ocorrência 

14 Cumprir os horários estabelecidos no Contrato ou 

determinado pela Fiscalização. 

1 Por ocorrência 

15 Cumprir normas  internas ou determinação 

complementar da Fiscalização quanto a 

execução do serviço. 

1 Por ocorrência 

16 Efetuar a substituição do funcionário faltoso no 

prazo máximo de 2 (duas) horas. 

2 Por ocorrência 

17 Efetuar o pagamento de salários, seguros, 

encargos fiscais e sociais. 

2 Por ocorrência 

18 Arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 

indiretas relacionadas à execução do Contrato 

nas datas avençadas; 

2 Por dia e por 

ocorrência 

19 Substituir os uniformes dos funcionários 2 Por dia e por 

ocorrência 

20 Apresentar, quando solicitado, documentação 

fiscal, trabalhista, previdenciária e bancária. 

1 Por vigilante e 

por dia 

21 Creditar os salários nas contas bancárias dos 

funcionários em conformidade com a 

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria. 

2 Por ocorrência 

e por dia 

22 Não prestar ou prestar com atraso os esclarecimentos 

formais solicitados para sanar as inconsistências ou 

dúvidas suscitadas durante a análise da 

documentação exigida para o pagamento dos 

serviços. 

1 Por ocorrência 

e por dia 

 

19.5. A Suspensão nas hipóteses de faltas graves e gravíssimas, entre as quais: 
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19.5.1.  Não apresentação, no prazo estabelecido neste Edital, dos documentos exigidos 

de forma provisória (via e-mail) ou definitiva (em original ou cópia autenticada); 

19.5.2. Não assinatura do Contrato quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

19.5.3. Não manutenção da proposta; 

19.5.4. Retardamento injustificado na execução do seu objeto; 

19.5.5. Reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de 

providências para reparação de erros; 

19.5.6. Manutenção da inadimplência após vencido o prazo da Advertência 

19.5.7. Falha grave na execução do Contrato; 

19.5.8. Prática das irregularidades mencionadas nos itens 4, 8 e 17 da Tabela 2 do subitem 

20.4.6. 
 

19.6. A Declaração de inidoneidade nas hipóteses de faltas gravíssimas: 

19.6.1. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.6.2. Cometer fraude fiscal; 

19.6.3. Fraudar na execução do Contrato. 

 

19.7. A penalidade de suspensão poderá ser aplicada pelos seguintes prazos: 

19.7.1. Por até 30 (trinta) dias, pelo cometimento da falta relativa ao subitem 20.5.5. e 

20.5.6.; 

19.7.2. Por até 90 (noventa) dias, pelo cometimento das faltas relativas aos subitens 20.5.1. 

e 20.5.2.; 

19.7.3. Por até 12 (doze) meses, pelo cometimento das faltas relativas aos subitens 20.5.3. 

a 20.5.6.; 

19.7.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, por falhar gravemente na execução do serviço 

(falta relativa aos subitens 20.5.7. e 19.5.8.). 
 

19.8. A penalidade de inidoneidade será aplicada por até 05 (cinco) anos quando: 

19.8.1. A licitante apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados no 

Contrato, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida; 

19.8.2. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação, 

conforme item 20.6. e subitens. 
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19.9. O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 (trinta) 

dias, bem como não manter atualizadas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas, deverá ensejar a rescisão do Contrato, exceto se houver 

justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa 

nos percentuais e graduações aplicáveis à ocorrência. 
 

19.10. As multas aplicadas serão descontadas da Nota Fiscal/Fatura, da garantia ou de 

crédito existente na Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA em relação à 

Contratada. Caso o valor da multa seja superior aos créditos existentes, a Contratada 

deverá recolhê-las, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante GRU em favor da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA, a contar da data da comunicação 

oficial para pagamento. No caso de não pagamento, o valor complementar será 

cobrado judicialmente, consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 

8.666/93, acrescido de juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês. 

19.11. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação 

nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação 

dilatória deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar. 

19.12. O pedido de prorrogação do prazo para início da execução do serviço não terá 

efeito suspensivo e deverá ser encaminhado por escrito, antes de expirado o prazo 

contratual, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada, 

competindo a Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - 

BA a concessão da prorrogação pleiteada. 

19.13. Compete à Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA a aplicação das 

penalidades previstas nos itens 19.1.1. e 19.1.2.; a Autoridade Competente da  Prefeitura 

Municipal de Santa Rita de Cássia – BA a penalidade prevista no subitem 19.1.3. e, ao 

Setor Jurídico Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA, a prevista no subitem 

19.1.4. 

19.14. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 19.1.1., 19.1.2. e 19.1.3. caberá 

recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à 

autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a 

sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados. Da penalidade prevista no 

subitem 19.1.4. caberá pedido de reconsideração de decisão da Autoridade 

Competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato. 

19.15. As sanções de multa poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 

penalidades previstas no subitem 19.1., segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida, facultada a defesa prévia da Contratada no respectivo processo, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

19.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de impedimento de 

licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA, a empresa 
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licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais. 
 

20. REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO 

 

20.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do artigo 49, da Lei 

Federal nº 8.666/1993, no seu todo ou em parte. 

 

21. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

21.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a Administração 

exige a prestação de garantia contratual, no ato da assinatura do instrumento 

contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo a 

licitante optar por uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 56, da Lei Nº 

8.666/93 e alterações subsequentes; 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia, ou 

c) fiança bancária. 

 

21.2. Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro o depósito 

deverá ser feito obrigatoriamente em conta corrente do Município a ser informada pela 

Secretaria de Administração e Finanças, sendo devolvido atualizado monetariamente, 

nos termos do § 4º, artigo 56, da Lei de Licitações vigente no país. 

21.3. Se a opção de garantia for a seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter 

expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de 

inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

21.4. A garantia prestada será liberada ou restituída à empresa contratada pela 

tesouraria da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA, em até 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data do termo de “Recebimento Definitivo” da Prestação 

de Serviços, acompanhado da Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS, 

Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS e Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, dentro dos seus prazos de validade. 

21.5. Em caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos trabalhos, a garantia não 

será devolvida, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com o 

Setor responsável da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA. 
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21.6. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e nesta Licitação, a não prestação da 

garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, 

implicando na imediata aplicação de multa conforme previsto no sub- item 17.4. deste 

Edital. 

21.7. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, 

inclusive indenização a terceiros, ou reduzidos em termos reais por desvalorização da 

moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato, a licitante vencedora se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo órgão 

responsável da Administração. 

21.8. Havendo prorrogação do prazo de conclusão, o prazo de validade da garantia 

deverá ser prorrogado automaticamente. 

 

22. ADESÃO E UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

22.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, durante sua vigência, a Ata de 

Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais e 

demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

22.2. O pedido de utilização da Ata de Registro de Preços deverá ser consultado ao 

órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente 

formalizado por escrito pela Autoridade competente do órgão solicitante. 

22.3. Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da 

ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

22.4. As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

22.5. O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do 

quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

22.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de 

Preços após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. 
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22.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo 

de vigência da ata. 

22.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

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

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

22.9. Compete ao órgão não participante a responsabilidade de adimplemento das 

obrigações contratuais. 

 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, 

poderá a Pregoeira, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá 

proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

23.2. Os encargos de natureza tributária, social e fiscal são de exclusiva 

responsabilidade da empresa a ser contratada. 

23.3. É facultado a pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação 

que deveria constar, originariamente, da proposta. 

23.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de 

todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. 

23.5. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se 

o seu exemplar está completo e acompanhado dos seguintes anexos: 

• Anexo I – Termo de Referência 

• Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento 

• Anexo III – Minuta do Termo de Contrato 

• Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preço 

• Anexo IV.1 – Modelo de Planilha de Composição de Preços Unitários 

• Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de 

Habilitação 
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• Anexo VI – Modelo de Declaração de ME ou EPP 

• Anexo VII – Modelo de Declaração de que não emprega menor de idade 

• Anexo VIII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente da 

Proposta 

 

 

23.6. A apresentação das propostas implica para a licitante a observância dos 

preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional 

aceitação de todos os termos e condições deste edital, sendo responsável pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 

fase da licitação (Pregão Presencial). 

23.7. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do 

objeto desta licitação serão prestados pela Comissão de Licitação, nos dias de 

expediente, em horário comercial, na sede da Prefeitura Municipal de Santa Rita de 

Cássia - BA, Travessa Professora Helena, S/N, Centro, Santa Rita de Cássia - BA.  

 

24. DO FORO 

 

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia, estado da Bahia, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

 

 

Tuany de Vasconcelos Gomes 

Pregoeira Oficial 

 

 

 

Santa Rita de Cássia - BA, 27 de abril de 2021. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a É DE REGISTRO PREÇO PARA 

CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, de acordo com as especificações constantes deste 

documento. 

 

1.2. O regime de execução dos serviços é: Menor Preço Global. 
 

 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

2.1. Tendo em vista a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia - BA 

quanto à prestação de serviços objeto desta licitação, para desenvolvimento das 

atividades no trabalho cotidiano dos setores da Prefeitura Municipal. Considerando, 

ainda, a falta de pessoal para o desempenho regular das atividades materiais acessórias 

e instrumentais, fator que aumenta os riscos do mau desempenho e o não cumprimento 

da missão do Gestor Público. 

2.2. A contratação de serviços de apoio operacional e administrativo, objeto do 

presente instrumento, tem a finalidade de suprir a demanda de pessoal da 

Administração, de modo a apoiar a realização de atividades essenciais da Prefeitura 

Municipal. Em virtude da necessidade constante desta Administração, a referida 

contratação poderá estender-se por mais de um exercício financeiro de forma 

ininterrupta, a critério da Administração, observado o período de prorrogação legal nos 

termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

2.3. Os serviços a serem contratados podem ser classificados como de caráter auxiliar, 

acessório ou complementar das atividades finalísticas, de forma que todos os cargos que 

estão sendo licitados, sem exceção, SÃO inerentes ao funcionamento de diversos 

setores, podendo ser objeto da contratação. 

2.4. O presente certame licitatório surge como providência necessária, imprescindível e 

urgente, em observância ao princípio da continuidade da prestação de serviços e do 

interesse da Administração Pública, a presente contratação será efetuada através de 

licitação, na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço global. 
 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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3.1. As despesas para custear o objeto deste Termo correrão por conta da seguinte 

programação: 

 

 Unidade: 02.01.000 – Gabinete do Prefeito   

 Ação : 2.002 – Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito  
 

 Unidade: 02.07.001 –Fundo Municipal de Saúde 

 Ação : 2.022 – Gestão das Ações do Fundo de Saúde 15%  

 Ação: 2.027 -  Gestão das Ações do FMS – Atenção Básica 

 Ação: 2.070 – Gestão das Ações do SAMU 

 Ação: 2.073 - Gestão das Ações do MAC – Média e Alta Complexidade 
 

 Unidade: 02.05001- Fundo Municipal de Assistência Social 

 Ação: 2.036 – Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social  
 

 Unidade :02.04.000 – Secretaria Municipal  de Finanças e Planejamento   

 Ação: 2.053 – Gestão Das Ações da Secr. de Finanças 
 

 Unidade: 02.06.002 – Fundo Municipal de Educação  

 Ação: 2.009 – Gestão das Ações Ensino Fundamental  
 

 Unidade: 02.08.000 –  Secretaria Municipal  do Meio Ambiente e Turismo  

 Ação: 2.048 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Turismo 
 

 Unidade: 02.09.000 –  Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural  

 Ação: 2.050 – Gestão das Ações da Secretaria Mun. de Agricultura e Desenvol. 

Rural 
 

 Unidade: 02.10.000 –  Secretaria Mun. de Obras, Infraest. e Des. Urbano   

 Ação: 2.041 – Gestão das Ações da Secretaria Mun. de Obras, Infraest. e Des. 

Urbano   
 

 Unidade: 02.030.000 –  Secretaria Municipal de Administração  

 Ação: 2.004 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Administração  

  
 

 Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00. – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica  
 

 Fonte: 00 Tesouro 
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 Fonte: 2 rec. de Imposto e Transf. de Imposto – Saúde 15% 

 Fonte: 1- Rec. de Imp. e Transf. de Impostos – Educação 25% 

 Fonte: 14 –Transf. de Recursos dos SUS  
 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. Com vistas à prestação dos serviços, objeto desta licitação, a licitante vencedora 

deverá dispor de pessoal qualificado para atender o perfil exigido na descrição geral das 

atividades e áreas de abrangência do serviço, conforme o quadro abaixo discriminado. 

4.2. O serviço deverá ser prestado dentro dos parâmetros e rotinas a serem 

estabelecidos, incluindo mão de obra especializada e ainda, com observância das 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação aplicáveis. 

4.3. As atividades pertinentes aos Postos de Serviços licitados são aquelas previstas no 

Código Brasileiro de Ocupação – CBO. 

4.4. Locais para prestação de serviços: nas dependências das diversas unidades da 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia – BA. 

 

4.5. Quadro de Vagas: 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

HORAS 

01 Serviços de Agente de Portaria 11.000 

02 Serviços de Condução de Veículos 7.700 

03 Serviços de Conservação e Limpeza 26.400 

04 Serviços de Operação de Máquinas 2.640 

05 Serviços de Preparação e Distribuição de Alimentos 11.000 

06 Serviços de Rotinas Administrativas 14.960 

07 Serviços de Vigilância Diurna 20.900 

08 Serviços de Vigilância Noturna 4.400 

 

4.6. Da escolaridade e experiência: 

 Experiência quando necessária deverá ser comprovada; 

 Facilidade de comunicação, autodomínio, iniciativa, aptidão física para o 

desempenho das atividades e habilitação profissional. 
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5. DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 

5.1. Os licitantes deverão apresentar, sob pena de desclassificação, planilhas de 

composições de preços unitários para cada item estimado no quadro descrito no item 4 

deste Termo de Referência. 

5.2. Para fins de elaboração do cálculo do valor da mão de obra praticada pela 

empresa, as licitantes deverão apresentar as Composições de Preços de Mão de Obra, 

levando em consideração todas as exigências da CCT SEAC/SINDILIMP vigente, no que 

se refere aos salários base e insumos da mão de obra (exceto auxílio transporte e 

alimentação) e em especial aos encargos sociais da cláusula quadragésima nona da 

referida convenção, conforme Anexo IV.1 do edital, sob pena de desclassificação; 

5.3. Os proponentes não poderão utilizar valores de salários inferiores ao da Convenção 

acima citada, ressalvado os casos de prestação de serviços não abrangidos pelos 

respectivos sindicatos ou que inexista Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo que, neste 

caso, deverá ser observado salário mínimo vigente do país. Ressalva-se, ainda, os serviços 

executados por empreitadas, tarefa, fração de horas e outras formas, desde que não 

configure burla a legislação trabalhista; 

5.4. O salário base para composição da remuneração da mão de obra alocada nos 

serviços de operação de máquinas será de R$ 2.041,60; 

5.5. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido - CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão 

incluídos na proposta de preços apresentada, sob pena de desclassificação; 

5.6. Vale Transporte: Apesar de previsto na CCT vigente, o caso em tela não justifica o 

pagamento de Vale Transporte, uma vez que este município não disponibiliza de Sistema 

de Transporte Coletivo. 

5.7. Para fins de elaboração do cálculo do Preço da Hora Trabalhada (Mão de Obra), 

as licitantes deverão levar em consideração a quantidade mensal de 220 horas, sob 

pena de desclassificação 

5.8. Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra, para fins 

tributários, no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 

8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – 

RFB n.º 971, de 13/11/2009 e alterações, a LICITANTE Microempresa - ME ou Empresa de 

6.5 - Pequeno Porte - EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser 

CONTRATADA, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à 

retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor 

em decorrência da sua EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO SIMPLES NACIONAL A CONTAR DO 

MÊS SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso 

XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 

2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário e IN SLTI n°. 2/2008); 
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5.9. As licitantes estarão IMPEDIDAS DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO 

DE PREÇOS COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, ofensa às 

disposições da LC nº. 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no 

Acórdão nº. 797/2011 – Plenário; 

5.10. As licitantes estarão impedidas de aplicar o regime de Desoneração na Folha de 

Pagamentos tendo em vista o objeto da presente licitação, a mesma não se encontra 

enquadrada no rol das atividades descritas na Lei nº. 12.546/2011; 

5.11. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço ser 

executado sem ônus adicionais; 

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, caso sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

5.13. Os preços a que se refere o subitem 6.1, deverão incluir custos diretos e indiretos, 

tributos incidentes, taxas, encargos trabalhistas e previdenciários seguindo convenção 

coletiva vigente e abrangente do município, tributários, comerciais e outros necessários 

ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

6. DA JORNADA DE TRABALHO 

6.1. A carga horária semanal dos postos será de até 44 horas e mensal de até 220 horas, 

com intervalo de 02 (duas) horas para almoço, observada a legislação pertinente. Os 

ocupantes dos postos deverão ter os seus intervalos para refeição escalonados, de forma 

que os serviços não sofram descontinuidade. A carga horária dos postos poderá ser 

distribuída durante os dias úteis da semana no período das 08h00 às 18h00 horas. 

6.2. A empresa contratada poderá, em comum acordo com o Município, contratar 

colaboradores para executar atividades pertinentes a este contrato no regime de 

Jornada de Trabalho Reduzida, conforme a CCT SEAC/SINDILIMP vigente. 

6.3. As escalas de trabalho deverão ser definidas pela CONTRATADA, de modo a obter 

a maior economicidade possível, tendo de ter a concordância da fiscalização da 

Prefeitura, de forma a atender às necessidades dos serviços, dentro dos horários 

definidos. Caso haja justificativa em função da necessidade dos serviços ou por melhor 

conveniência das partes, os horários poderão sofrer alterações, que serão definidas pela 

FISCALIZAÇÃO da Prefeitura, sempre respeitando as normas trabalhistas. 

6.4. A CONTRATADA deverá controlar a pontualidade e a assiduidade de seus 

empregados, devendo sempre exigir destes o registro dos verdadeiros horários de início e 

término das jornadas de trabalho. 
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7. DA REMUNERAÇÃO E REPACTUAÇÃO 

7.1. Os proponentes não poderão utilizar valores de salários inferiores aos de Acordo, 

Convenção ou Dissídio Coletivo firmado entre o SEAC (Sindicato das Empresas de Asseio 

e Conservação da Bahia) e o SINDILIMP (Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza 

Pública, Asseio, Conservação, Jardinagem e Controle de Pragas), ressalvado os casos de 

prestação de serviços não abrangidos pelos respectivos sindicatos ou que inexista 

Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo que, neste caso, deverá ser observado salário 

mínimo vigente do país. Ressalva-se, ainda, os serviços executados por empreitadas, 

tarefa, fração de horas e outras formas, desde que não configure burla a legislação 

trabalhista. 

7.2. A repactuação será precedida de demonstração analítica da variação dos 

componentes de custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços, 

devidamente justificada e em conformidade com as normas gerais vigentes. 

7.3. Admite-se a repactuação do valor contratado, desde que seja demonstrado a 

perda do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, através da Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalente e o salário mínimo, que estipula o salário vigente à 

época da apresentação da proposta, vedada à inclusão de antecipação e benefícios 

não previstos originalmente, por ocasião da repactuação. 
 

8. DO FARDAMENTO 

8.1. Deverão ser fornecidos para o período de 01 (um) ano, no mínimo, 02 (dois) 

conjunto de uniformes completos, conforme detalhamento no quadro a seguir: 
 

ITEM POSTO TIPO DE UNIFORME 

QUANT. 

SEMESTRAL 

(UN) 

1 

Serviços de Agente de 

Portaria 

Serviços de Condução de 

Veículos 

Serviços de Preparação e 

Distribuição de Alimentos 

Serviços de Rotinas 

Administrativas 

Serviços de Vigilância 

Camisa polo/social 2 

Calça jeans/social 2 

Par de sapatos social 1 

Crachá 1 

EPI* 1 
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2 

Serviços de Conservação e 

Limpeza 

Serviços de Operação de 

Máquinas 

 

Camisa em brim 2 

Calça em brim 2 

Par de botas 1 

Crachá 1 

EPI* 1 

(*) nota explicativa: caso a função exija o uso de EPI's, a empresa deverá fornecer um kit 

com todos os equipamentos inerentes à função. 

 

9. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. O custo estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços praticados 

na região. 

9.2. Os serviços serão executados de forma contínua e ininterrupta nos horários e 

jornadas especificadas no subitem 4.5. Caso o horário de expediente da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita de Cássia - BA seja alterado por determinação legal, os horários 

predeterminados serão adequados aos novos horários. 

9.3. Os quantitativos de funções, bem como a carga horária de trabalho apresentada 

tratam-se apenas de medidas estimadas de necessidade, podendo sofrerem alteração 

no curso do contrato, sem que isso importe em penalização pelo Contratante, garantido 

o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 

10. DO ORÇAMENTO E VALOR ESTIMADO 

10.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços na região. 

10.2. Os valores unitários estimados estão pautados no piso salarial estabelecido para as 

categorias, conforme Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho que abrange a região, 

visando tornar atrativa a vinda de profissionais qualificados para uma melhor prestação 

de serviços à população do Município. 
 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

11.1. Os serviços serão executados de forma continuada por se tratar de atividades 

imprescindíveis à consecução dos objetivos estabelecidos pelo Município de Santa Rita 

de Cássia, podendo ser interrompidos, a bem da administração pública, a qualquer 
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tempo, mediante comunicado prévio com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias 

corridos, feito pelo Contratante.  

11.2. A prestação de contas dos serviços realizados pelos profissionais da Contratada 

será fiscalizada pelo Departamento Competente, cuja atribuição será de atestar a 

efetiva prestação do serviço, através de relatórios das coordenações das unidades, bem 

como registro de horas, a fim de aferir o faturamento mensal da Contratada. 

11.3. Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá protocolar na Prefeitura de 

Santa Rita de Cássia, Nota Fiscal/Fatura, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao 

mês de referência, devendo estar formalmente atestada por setor competente da 

Prefeitura de Santa Rita de Cássia. Havendo glosa no faturamento ou outra circunstância 

que impeça a liquidação da despesa no que se refere à produtividade, ficará a despesa 

pendente e o pagamento sustado, até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras necessárias, não acarretando, neste caso, quaisquer ônus por parte do 

Município. 

11.4. Caso não forem atendidos os requisitos, a Nota Fiscal será devolvida para 

substituição ou saneamento das incoerências pontadas. 

 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1. Menor Preço Global. 

 

13. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1. Para a execução do objeto será formalizado Termo de Contrato, cuja minuta 

acompanha o Edital de licitação, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, 

obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, o 

Edital e a Proposta de Preços da empresa vencedora. 

13.2. O prazo de vigência do Termo de Contrato é de 08 (oito) meses, com início na data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas condições previstas no art. 57, inciso II, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
 

14. DO PRAZO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

14.1. Os serviços deverão ser prestados em até 10 (dez) dias, contados a partir do 

recebimento da Ordem de prestação de serviços emitida pela Administração. A critério 

do Gestor do contrato, o prazo de início poderá ser adiado. 

14.2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor designado 

pela Administração, o qual fará a verificação da conformidade do serviço prestado com 

as especificações constantes do Termo de contrato. 
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14.3. A presença da fiscalização do Município não elide, nem diminui a responsabilidade 

da Contratada. 

14.4. Os serviços rejeitados, considerados mal executados, deverão ser prestados 

corretamente, com o tipo de execução e o uso de materiais aprovados pela 

fiscalização, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato. 

14.5. A fiscalização poderá exigir o afastamento de qualquer empregado ou preposto da 

Contratada que venha a causar embaraço ou adote procedimentos incompatíveis com 

o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

14.6. A Contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados neste 

Termo de Referência, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e 

concordância da Fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, e 

aquelas previstas no edital, são obrigações da Contratante: 

15.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais, os termos de sua proposta e legislação correlata. 

15.3. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 

caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade 

do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 

legislação trabalhista. 

15.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

preposto da Contratada; 

15.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições ou 

irregularidades verificadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

15.6. Informar à Contratada por escrito quanto a qualquer ocorrência relativa ao 

comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser 

considerado prejudicial ou inconveniente para o Contratante, solicitando, quando for o 

caso, a substituição de qualquer profissional que seja considerado inadequado para o 

exercício da função. 

15.7. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma convencionada, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias, após a aceitação dos 

serviços faturados. 

15.8. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados, e disponibilizar instalações sanitárias 
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e vestiários. 

15.9. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas 

especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à Contratada as substituições e os 

treinamentos que se verificarem necessários. 

15.10. Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais 

trabalhistas da Contratada, conforme determina a Lei, antes de efetuar o pagamento 

devido. 

15.11. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, cabe à 

Contratada o cumprimento das seguintes obrigações: 

16.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais, os termos de sua proposta e legislação correlata;  

16.3. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 

caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade 

do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 

legislação trabalhista; 

16.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

preposto da Contratada;  

16.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições ou 

irregularidades verificadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;  

16.6. Informar à Contratada por escrito quanto a qualquer ocorrência relativa ao 

comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser 

considerado prejudicial ou inconveniente para o Contratante, solicitando, quando for o 

caso, a substituição de qualquer profissional que seja considerado inadequado para o 

exercício da função; 

16.7. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma convencionada, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias, após a aceitação dos 

serviços faturados; 

16.8. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados, e disponibilizar instalações sanitárias 
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e vestiários; 

16.9. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas 

especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à Contratada as substituições e os 

treinamentos que se verificarem necessários; 

16.10. Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais 

trabalhistas da Contratada, conforme determina a Lei, antes de efetuar o pagamento 

devido; 

16.11. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

 

17. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

17.1. Toda e qualquer informação quanto à execução do objeto, após formalização do 

Termo de Contrato, deverá ser dirigida ao Setor de Licitação, por meio de documento a 

ser entregue e protocolado. 
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Impresso em papel timbrado ou o carimbo da empresa) 

 

A (nome da empresa/instituição), inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, com 

sede na (endereço completo da empresa), neste ato representado pelo (s) (diretores ou 

sócios, com qualificação completa, nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 

e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeio e constituo como 

REPRESENTANTE o (a) Senhor (a) __________________________, (nacionalidade, estado civil, 

profissão), portador da Carteira de Identidade, RG nº _______________________, inscrito no 

CPF sob nº  __________________________, residente na (endereço completo), a quem 

confiro amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, 

praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório na modalidade 

Pregão Presencial nº 0XX/2021, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de 

recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame licitatório, em nome do proponente dando tudo como bom, 

firme e valioso. 

 

 

Local e data, 

 

 

_________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

 

 

 

 

Obs.: É necessário o reconhecimento de firma do outorgante. 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DA BAHIA              

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 
GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.  

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 

C P L 

 

Assinatura da PregoeirA 

 

ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 162/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2021 

 

Compromisso celebrado entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, pessoa 

jurídica de direito público, com sede à situada na Travessa Professora Helena, S/N, 

Centro, Santa Rita de Cássia - BA, CEP: 47.150-000, inscrito no CNPJ sob nº XXXXXX, neste 

ato representado por seu XXX, Sr. XXX, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade RG nº XXX SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº XXX, residente e domiciliado 

nesta cidade e a  empresa _____________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, 

estabelecida à _________________, na cidade de __________________, neste ato 

representada por __________________, (função), portador(a) da Carteira de   Identidade  

RG nº __________________, inscrito(a) no CPF sob nº __________________, residente e 

domiciliado na cidade de ____________________, doravante denominada CONTRATADA, 

para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.  Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presencial, o 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O valor total para o presente contrato é de R$ _____ (__________________________), 

de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela 

CONTRATADA no Pregão Presencial nº 007/2021, entendido este como preço justo e 

suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo 

abaixo:  

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

HORAS 

VALOR DA 

HORA 

TRABALHADA 

VALOR TOTAL 
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01 Serviços de Agente de Portaria 11.000     

02 Serviços de Condução de Veículos 7.700     

03 Serviços de Conservação e Limpeza 26.400     

04 Serviços de Operação de Máquinas 2.640     

05 
Serviços de Preparação e Distribuição de 

Alimentos 
11.000     

06 Serviços de Rotinas Administrativas 14.960     

07 Serviços de Vigilância Diurna 20.900     

VALOR TOTAL MENSAL   

VALOR TOTAL GLOBAL   

 
 

2.2. Valor Total Global: ______(valor por extenso) no preço acima proposto estão inclusas 

todas as despesas diretas e indiretas para execução do objeto, inclusive tributos e/ou 

impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de 

lucro, frete, seguro, combustível, EPI’s, transporte dos equipamentos, instalação, 

montagem e desmontagem, bem como as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, 

portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa 

do objeto. 

2.3. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, acréscimos ou supressões ao Contrato de 

fornecimento de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, resultante 

de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1° e 2°, do artigo 65, da Lei 

Federal n° 8.666/1993, sempre que solicitada pela Administração, nas mesmas condições, 

desde que dentro do prazo contratual estabelecido, ou qualquer alteração prevista no 

art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

2.4. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados 

observadas as disposições contidas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 

3.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente 

certame ocorrerão de acordo com as dotações orçamentárias apresentadas quando 

das solicitações/contratações realizadas pelo Município. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1. O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública é 

de até 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura (Lei 8666/93 , art. 40, 
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inciso XIV, alínea "a"). Esse é o prazo que leva para o gestor e o fiscal do contrato 

atestarem na Nota Fiscal que o fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago. 

4.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e a apresentação da regularidade 

das certidões para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, para com a Fazenda 

Estadual, Prova de regularidade da Fazenda Municipal, Prova de regularidade relativa 

ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de 

Regularidade do FGTS e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). Constar na 

planilha e nota fiscal detalhamento do serviço e material. 

4.3. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

4.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

4.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

4.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA REPACTUAÇÃO 

5.1. A repactuação será precedida de demonstração analítica da variação dos 

componentes de custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços, 

devidamente justificada e em conformidade com as normas gerais vigentes. 

5.2. Admite-se a repactuação do valor contratado, desde que seja demonstrado a 

perda do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, através da Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalente e o salário mínimo, que estipula o salário vigente à 

época da apresentação da proposta, vedada à inclusão de antecipação e benefícios 

não previstos originalmente, por ocasião da repactuação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1. O serviço objeto deste Contrato, deverão ser iniciados no prazo de até 05 (cinco) 
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dias a contar do recebimento da Ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE, tudo em 

conformidade com as disposições do edital, da proposta vencedora da licitação e das 

cláusulas deste instrumento. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá ser 

adiado. 

6.2. O presente Contrato terá vigência de 08 meses, podendo ser prorrogado, a critério 

do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a 

cargo do Responsável indicado pela Administração, que verificará a sua perfeita 

execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas.  

7.2. A CONTRATADA deverá prestar os serviços dentro de um grau elevado de 

qualidade, através de funcionários devidamente treinados, experientes e aptos para o 

desempenho de funções para as quais foram designados; 

7.3. Os empregados designados pela contratada para a execução dos serviços 

terceirizados contratados deverão prestar os serviços de acordo com suas 

especificações, observar as normas internas da repartição e do serviço público tratar 

com urbanidade e polidez o público em geral e os servidores; 

7.4. O acompanhamento e a fiscalização da contratação, assim como o recebimento 

da prestação dos serviços, serão realizados pela secretaria demandante. 

7.5. As pessoas responsáveis pela gestão e fiscalização da execução do objeto 

contratual comunicarão à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento, fixando-lhe prazo para corrigi-la. 

7.6. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 

fiscalização do Contrato pelo Município de Santa Rita de Cássia, bem como permitir o 

acesso a informações consideradas necessárias pela secretaria solicitante. 

7.7. O Município de Santa Rita de Cássia não se responsabilizará por contatos realizados 

com setores ou pessoas não autorizadas. 

7.8. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 

reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 

decorrentes da Contratação. 

7.9. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata correção de deficiências, falhas 

ou irregularidades constatadas pelo Município de Santa Rita de Cássia referente às 

condições firmadas. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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8.1. O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na 

Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em 

vigor, será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando 

nome e matrícula: 

8.1.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço 

com a especificação; 

8.1.2. definitivamente, após verificação da qualidade do serviço e consequente 

aceitação. 
 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

9.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a Administração exige 

a prestação de garantia contratual, no ato da assinatura do instrumento contratual, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo a licitante optar 

por uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 56, da Lei Nº 8.666/93 e 

alterações subsequentes; 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia, ou 

c) fiança bancária. 

9.2. Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro o depósito 

deverá ser feito obrigatoriamente em conta corrente da Prefeitura Municipal de Santa 

Rita de Cássia – BA a ser informado pelo Setor Competente, sendo devolvido atualizado 

monetariamente, nos termos do § 4º, artigo 56, da Lei de Licitações vigente no país. 

9.3. Se a opção de garantia for a seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter 

expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de 

inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

9.4. A garantia prestada será liberada ou restituída à empresa contratada pela 

tesouraria da Secretaria de Administração e Finanças do Município, em até 60 (sessenta) 

dias corridos, contados a partir da data do termo de “Recebimento Definitivo” da obra, 

acompanhado da Certidão Negativa de Débito – CND com o INSS, Certificado de 

Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS e Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, dentro dos seus prazos de validade. 

9.5. Em caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos trabalhos, a garantia não 

será devolvida, a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com o 

Setor Competente da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia – BA. 

9.6. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e nesta Licitação, a não prestação da 

garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, 

implicando na imediata aplicação de multa conforme previsto no subitem 17.4. deste 
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Edital. 

9.7. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 

indenização a terceiros, ou reduzidos em termos reais por desvalorização da moeda de 

forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a 

licitante vencedora se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo órgão responsável 

da Administração. 

9.8. Havendo prorrogação do prazo de conclusão, o prazo de validade da garantia 

deverá ser prorrogado automaticamente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, e 

aquelas previstas no edital, são obrigações da Contratante: 

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais, os termos de sua proposta e legislação correlata. 

10.3. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 

caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade 

do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 

legislação trabalhista. 

10.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

preposto da Contratada; 

10.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições ou 

irregularidades verificadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

10.6. Informar à Contratada por escrito quanto a qualquer ocorrência relativa ao 

comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser 

considerado prejudicial ou inconveniente para o Contratante, solicitando, quando for o 

caso, a substituição de qualquer profissional que seja considerado inadequado para o 

exercício da função. 

10.7. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma convencionada, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias, após a aceitação dos 

serviços faturados. 

10.8. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados, e disponibilizar instalações sanitárias 

e vestiários. 

10.9. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas 

especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à Contratada as substituições e os 
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treinamentos que se verificarem necessários. 

10.10. Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas 

da Contratada, conforme determina a Lei, antes de efetuar o pagamento devido. 

10.11. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, cabe à 

Contratada o cumprimento das seguintes obrigações: 

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais, os termos de sua proposta e legislação correlata;  

11.3. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 

caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade 

do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 

legislação trabalhista; 

11.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

preposto da Contratada;  

11.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições ou 

irregularidades verificadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;  

11.6. Informar à Contratada por escrito quanto a qualquer ocorrência relativa ao 

comportamento de seus técnicos, quando em atendimento, que venha a ser 

considerado prejudicial ou inconveniente para o Contratante, solicitando, quando for o 

caso, a substituição de qualquer profissional que seja considerado inadequado para o 

exercício da função; 

11.7. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma convencionada, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias, após a aceitação dos 

serviços faturados; 

11.8. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados, e disponibilizar instalações sanitárias 

e vestiários; 

11.9. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas 

especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à Contratada as substituições e os 

treinamentos que se verificarem necessários; 
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11.10. Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas 

da Contratada, conforme determina a Lei, antes de efetuar o pagamento devido; 

11.11. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1. O Contrato poderá ser cancelado sem prejuízo da apreciação das penalidades 

previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, após prévio processo administrativo, garantida a 

ampla defesa e o contraditório constitucional, nos casos de: 

• Inadimplemento, irregularidade ou lentidão no cumprimento das obrigações 

assumidas. 

• Ocorrência de declaração de falência ou instauração de insolvência civil da 

promitente. 

• Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 
 

12.2. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as 

consequências contratuais previstas nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002. 

12.3. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas 

hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

12.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI, do artigo 78, da Lei Federal nº 

8.666/1993, não cabe à Contratada direito a qualquer indenização. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EFICÁCIA E VEDAÇÕES 

13.1. O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no 

Diário Oficial da Entidade. 

13.2. Sendo vedado à CONTRATADA: 

13.2.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.2.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Fica eleito o Foro de Santa Rita de Cássia para dirimir dúvidas ou questões oriundas 

do presente contrato. 

14.2. E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 
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(três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) 

testemunhas que, após lido, o subscrevem. 
 

 

Santa Rita de Cássia - BA, XX de XXXXXXXXXXX de 2021. 

 

 
 

_______________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE 

 

_____________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________________                      __________________________________ 

CPF nº:                                                        CPF nº: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DA BAHIA              

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 
GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.  

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 

C P L 

 

Assinatura da PregoeirA 

 

ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 

(Impressa em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

Proposta que faz a empresa (nome da empresa/instituição), inscrita no CNPJ sob o nº 

 , com sede na (endereço completo da empresa), para 

cumprimento do objeto da licitação modalidade Pregão Presencial nº 007/2021 

conforme descrições e condições especificadas no Edital e no Termo de Referência, pelo 

valor total de R$ , (valor total por  extenso),  conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

HORAS 

VALOR DA 

HORA 

TRABALHADA 

VALOR TOTAL 

01 Serviços de Agente de Portaria 11.000     

02 Serviços de Condução de Veículos 7.700     

03 Serviços de Conservação e Limpeza 26.400     

04 Serviços de Operação de Máquinas 2.640     

05 
Serviços de Preparação e Distribuição de 

Alimentos 
11.000     

06 Serviços de Rotinas Administrativas 14.960     

07 Serviços de Vigilância Diurna 20.900     

VALOR TOTAL MENSAL   

VALOR TOTAL GLOBAL   

Valor Total Global:   (valor por extenso) 

 

1- No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas à 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas 

incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPI’s, 

transporte e entrega do objeto, bem como as despesas com alimentação, transporte e 

hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

2- O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados 

da data da sessão de abertura do certame. 

3- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a executar o 

objeto nos prazos e condições estipuladas no Edital e Termo de Referência. 

4- Para fins de pagamento, informamos os seguintes dados bancários: (Nome do Banco, 

Código da Agência e Número da Conta Corrente). 



 
 

ESTADO DA BAHIA              

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 
GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.  

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 

C P L 

 

Assinatura da PregoeirA 

5- O responsável por nossa empresa para assinatura do Contrato é:  

Nome: ............................................................ 

RG nº ...................................................... 

CPF/MF sob nº ........................................................... 

Cargo/Função: ...................... 

Residente e domiciliado em: Cidade/UF. 

 

 

Local e data, 

 

 

_________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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ANEXO IV.1 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

(Impressa em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Descrição do Posto:  Carga Horária:   

Local de prestação do serviço (município):  

REMUNERAÇÃO 

Descrição  Percentual Valor 

Salário mês em R$   
 

Adicional de Insalubridade 
  

Adicional de Periculosidade 
  

Outros (especificar)     

I - Total da Remuneração 
 

GRUPO "A" 

Descrição Percentual  Valor 

INSS 20,00% 
 

SESI OU SESC 1,50% 
 

SENAI OU SENAC 1,00% 
 

INCRA 0,20% 
 

SEBRAE 0,60%  

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%  

SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO/SAT/INSS 3,00%  

FGTS 8,00%  

II - Total do Grupo "A" 36,80% 
 

GRUPO "B" 

Descrição  Percentual  Valor 

Férias 9,37% 
 

Auxílio Doença 2,87% 
 

Licença Maternidade/Licença Paternidade 0,02% 
 

Faltas Legais 0,54% 
 

Acidente de Trabalho 0,33% 
 

Aviso Prévio Trabalhado 0,06% 
 

Treinamento 0,34% 
 

1/3 Férias Constitucional 3,12% 
 

13º Salário 9,37%  

III - Total do Grupo "B" 26,02% 
 

GRUPO "C" 
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Descrição  Percentual  Valor 

Aviso Prévio Indenizado 4,66% 
 

FGTS s/ o aviso prévio) 0,28% 
 

Reflexos no Aviso Prévio Indenizado 0,70% 
 

Multa do FGTS 3,93%  

Contribuição Social 10% s/ FGTS 0,98%  

Indenização Adicional 0,09%  

IV - Total do Grupo "C" 10,64% 
 

GRUPO "D" 

Descrição  Percentual  Valor 

Incidência de "A" sobre "B" 9,57%  

Incidências sobre o Salário Maternidade 0,46%  

V - Total do Grupo "D” 10,03% 
 

TOTAL GRUPOS: "A"; "B"; "C" e "D" 83,49% 
 

TOTAL REMUNERAÇÃO E ENCARGOS 
 

 Insumos de Mão de Obra 

Descrição  Valor 

Uniforme/EPI 
 

Exames Médicos 
 

Outros (Especificar) 
 

VI - Total dos Insumos de Mão de Obra   
 

 Taxa de Administração e Lucro 

Descrição  Percentual  Valor 

Taxa de Administração 
  

Lucro 
  

VII - Total da Taxa de Administração e Lucro 
  

VIII - Total de I a VII   
 

Tributos 

(   ) Lucro Presumido  (  ) Lucro Real 

Descrição  Percentual  Valor 

PIS 
  

COFINS 
  

ISS 
  

IX - Total dos Tributos 
 

X - Valor Unitário 
 

XI - Valor da Hora Trabalhada (220h)  
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

A empresa (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _____________________, 

estabelecida na (endereço completo da empresa), para fins de participação na 

licitação Pregão Presencial nº 007/2021, promovida pela Prefeitura Municipal de Santa 

Rita de Cássia, DECLARA, sob as penas da lei, que atende todas as exigências de 

HABILITAÇÃO contidas no referido Edital, conforme preceitua inciso VII do Art. 4º da Lei 

Federal nº 10.520/2002. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Local e data, 

 

 

_________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DA BAHIA              

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 
GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.  

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 

C P L 

 

Assinatura da PregoeirA 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa (razão social da 

empresa), inscrita no CNPJ sob nº __________________, estabelecida à (endereço 

completo da empresa), enquadra-se na condição de ________, para fins de 

cumprimento da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Local e data, 

 

 

_________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CONTADOR RESPONSÁVEL 

NÚMERO DO CRC DO CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DA BAHIA              

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 
GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.  

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 

C P L 

 

Assinatura da PregoeirA 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer fase 

de suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 

(dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII 

da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Local e data, 

 

 

_________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DA BAHIA              

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 
GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.15000.  

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 

C P L 

 

Assinatura da PregoeirA 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

(Identificação completa do representante da Proponente), como representante 

devidamente constituído da empresa (Identificação completa da Proponente) 

doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 foi 

elaborada de maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo 

da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 007/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 007/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

Administração pública antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

Local e data, 

 

 

_________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 


