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 R ECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO: 007/2019 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: E-MAIL:  CEP: 

PESSOA PARA CONTATO: 

Recebi (emos) através do acesso à página http://www.saodesiderio.ba.gov.br/, 

nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

LOCAL:  DATA: 

ASSINATURA: 

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Desidério e 

essa Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do 

recibo de entrega do Edital supra, à Equipe Pregoeira, por via fax (77) 3623-2145 

ou pelo e-mail licitacao@saodesiderio.ba.gov.br. O não encaminhamento do 

recibo exime a Comissão Permanente de Licitação, a Pregoeira e Equipe de 

Apoio da comunicação de eventuais retificações 

São Desidério/BA, ___ / ___ / 2019.  

Assinatura do responsável da retirada do edital: 

____________________________________  

 

 

MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA 

Pregoeira/COPEL 

 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria Municipal 

 

 
Gelvania de Araújo Ferreira  Viana          

Controladora Interna 
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1 PREÂMBULO 

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2362019 

 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 

 

 BASE LEGAL: REGIDO PELA LEI N.º 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI 

N.º 8.666 DE 21/06/93 E SUAS ALTERAÇÕES, DECRET FEDERAL Nº  7.892/13 

E DECRETO MUNIICPAL Nº 023/2017, 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. 

 

 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

 

 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: EXECUÇÃO INDIRETA E PARCELADO 

 

 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

DATA: 01 de março de 2019 

HORA: 08:15 Horas (horário local) 

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Desidério, 

Pça. Emerson Barbosa, nº 01, Centro, São Desidério - BA. 

 

O Município de São Desidério, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento, Finanças e Orçamento, através da Pregoeira e 

Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 049/2018, torna público pelo 

presente Edital de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regido 

pela Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/1993 e 

legislação pertinente, que serão recebidos os envelopes contendo a proposta de 

preços e a documentação de habilitação na sede da Prefeitura Municipal, sito à 

Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro, São Desidério - BA, no dia 01 DE MARÇO DE 

2019, ÀS 08:15 HORAS (Horário Local), quando será dado início à sessão do Pregão 

Presencial para  REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA para prestação de serviços de natureza continuada de diversas 

funções no Município de São Desidério - Bahia, que compreenderá,  além da mão 

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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de obra indireta, o fornecimento de uniformes, crachás e EPI’s, necessários e 

adequados à execução dos serviços nas dependências da Prefeitura, das 

Secretarias e dos diversos departamentos,  tudo conforme regras especificas deste 

edital e dos anexos que o acompanham, documentos estes e demais informações 

disponíveis junto à Pregoeira, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Pça Emerson 

Barbosa, nº 01, Centro, São Desidério - BA, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h 

e das 14h às 18h (horário local), em dias úteis ou através do Site: 

www.saodesiderio.ba.gov.br  

 

2. OBJETO                       

 

2.1. A presente licitação tem por objeto, através de Pregão Presencial para 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

para prestação de serviços de natureza continuada de diversas funções no 

Município de São Desidério - Bahia, que compreenderá,  além da mão de obra 

indireta, o fornecimento de uniformes, crachás e EPI’s, necessários e adequados à 

execução dos serviços nas dependências da Prefeitura, das Secretarias e dos 

diversos departamentos, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência, em seu Anexo I, o qual faz parte integral deste Edital, 

independentemente de sua transcrição. 

2.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

2.3. 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: 

2.3.1. As contratações serão adquiridas de acordo com a necessidade do 

Município. 

2.4. 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.  

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

Prefeitura Municipal de São Desidério - BA, no endereço, data e horário, 

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
http://www.saodesiderio.ba.gov.br/
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mencionados no preâmbulo deste edital, e será conduzida pela Pregoeira com o 

auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

2.6. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições constantes 

da Minuta do Contrato, no Anexo III deste Edital. 

 

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS                      

 

3.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo 

pertinente ao objeto desta licitação e que atenderem todas as exigências 

constantes deste Edital: 

3.1.1. Credenciamento junto a Pregoeira; 

3.1.2. Proposta comercial, nos termos deste Edital;  

3.1.3. Documentação de habilitação, nos termos deste Edital;  

 

3.2. Não poderão participar desta licitação as pessoas físicas, e as pessoas 

jurídicas: 

3.2.1. 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);  

3.2.2. Declaradas suspensas para contratar junto a qualquer órgão da 

Administração;  

3.2.3. Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação;  

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

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

ou responsáveis técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura ou 

que tenham participação na elaboração do Projeto Básico do objeto licitado, na 

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

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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3.2.6. Conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias 

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

representante; 

3.2.7. Estrangeiras que não funcionem no País. 

3.2.8. Também é vedado a participação de Cooperativas conforme Lei nº 

12.690/2012. 

 

3.3. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

3.3.1. 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. 

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

desclassificação ou inabilitação da proponente. 

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

inscrição: 

 Município de São Desidério - BA  

 Pregão Presencial n° xxx/2018 

 Razão Social e CNPJ do Licitante  

 Envelope n° 1 – Proposta de Preços 

                  n° 2 – Documentação de Habilitação 

3.3.1.3 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.  

3.4. 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. 

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

observadas as seguintes exigências: 

3.5.1. As empresas deverão comprovar HABILITAÇÃO JURÍDICA, 

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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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. 

 

4 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL)                         

 

4.1 Observar-se-ão as disposições da Seção IV, do Capitulo 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. 

 

5 CREDENCIAMENTO                        

 

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

5.1.1. 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; 

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

de Identidade do credenciado ou outro documento equivalente que o 

identifique; 

5.1.3. 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 em 

Cartório, além da 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, 

além de documentos dos sócios e do representante(s) devidamente 

autenticado(s) pela comissão de licitação. (Modelo I). 

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

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura, além do documento do(s) sócio(s) e/ou 

proprietário, devidamente autenticadas pela comissão de licitação;  

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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5.1.5. Para o credenciamento a licitante deverá apresentar a Declaração de 

Cumprimento dos Requisitos da Habilitação e Aceite das Condições do Edital 

conforme (Modelo II). A apresentação da declaração de pleno  atendimento 

aos  requisitos  de habilitação ao Edital,  é   condição  para  Ser CREDENCIADO,  

sendo  considerado documento obrigatório. A não apresentação deste 

documento, ou sua apresentação em desacordo com este item, fere o disposto 

no artigo 4º inciso VII da Lei 10.520, sendo vicio insanável.  

5.2. 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. 

5.3. 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”. 

5.4. 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.  

5.5. 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. 

5.6. 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". 

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

5.8. 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. 

5.9. Os documentos para o credenciamento e declaração de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação deverão ser entregues a Pregoeira fora dos 

envelopes de habilitação e proposta. 

5.10. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos 

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

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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apresentar a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de 

um dos seguintes documentos: 

 

5.10.1. Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente 

5.10.2. Certificando a situação da empresa de enquadramento ou 

reenquadramento de ME e EPP,  

5.10.3. Declaração constante no MODELO III deste Edital. 

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

devem ser autenticados antes do dia da licitação.  

5.10.4. A licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante 

pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, poderá não se 

beneficiar da condição de optante e, nessa hipótese, 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 NACIONALA 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, IN SLTI n.º 

02/2008). 

5.11. Inscrição do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), do objeto a    

ser licitado. 

 

6 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS - 

ENVELOPE “1”                   

 

6.1 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 São Desidério – BA 

Modalidade: Pregão Presencial Nº xxx/2018 

Proponente:  

CNPJ: 
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6.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem quando for o caso, 

será apresentada conforme modelo do Anexo III, obedecendo aos seguintes 

requisitos:  

6.2.1. 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; 

6.2.2 A proposta 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: 

a) Valor Unitário e Total para Cada item expresso em algarismo com duas casas 

decimais; 

b) Valor Total de Cada item e Valor 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; 

c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da sessão de abertura da licitação. Se na proposta não constar prazo de 

validade, subentende-se 60 (sessenta) dias. 

d) Quanto a Composição detalhada de Encargos Sociais, os licitantes devem, 

obrigatoriamente, apresenta-las de acordo com o modelo constante do Anexo IV 

- A, sob pena de desclassificação. 

e) As empresas deverão cumprir rigorosamente com os percentuais dos encargos 

sociais constantes no Anexo III – A, sob pena desclassificação. Qualquer variação 

dos percentuais já previstos acarretará na desclassificação da licitante. 

6.3. 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. 
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6.4. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no 

mercado sob pena de desclassificação da proposta. 

6.5. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

6.6. 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.  

6.6.1.  Caso, eventualmente a empresa não apresente declaração citada no 6.6. 

poderá comprometer-se através de declaração formalizada de próprio punho, no 

ato da sessão; 

6.7. 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 III 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; 

6.8. A Empresa poderá ser desclassificada pelo item que estiver com preço 

inexequível e/ou superfaturado, mediante julgamento das propostas, realizando o 

comparativo da média cotado. 

6.9. A empresa deverá atender o Termo de Referencia para elaboração da 

Proposta. 

 

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

 

7.1. 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 São Desidério – BA 

Modalidade: Pregão Presencial Nº xxx/2018  

Proponente:  

CNPJ: 
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7.1.1. 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 Econômica Financeira, em 

conformidade com o disposto neste Edital; 

7.1.2. 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; 

7.1.3. 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; 

7.1.4. 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. 

 

7.2. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de 

(Art. 28): 

 

7.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.2. 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; 

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

prova de diretoria em exercício. 

7.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
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funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

7.2.5. Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário. 

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

certame. 

 

7.3. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos (Art. 29): 

 

7.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda- CNPJ; 

7.3.2. Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.3.3. Certidão de regularidade para com as Fazendas da União, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, 

com validade em vigor; 

7.3.4. Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 

7.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, que comprove 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, emitida pelo 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas– BNDT em www.tst.jus.br, com validade 

em vigor; 

7.3.6. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato 

de Improbidade Administrativa (Acórdão nº 1793/2011 – TCU – Plenário), emitida 

através do Portal do Conselho Nacional de Justiça em www.cnj.jus.br; e 

7.3.7. A microempresa e empresa de pequeno porte 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 de 

um dos seguintes documentos: 

7.3.7.1. Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente 
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7.3.7.2. Certificando a situação da empresa de enquadramento ou 

reenquadramento de ME e EPP , 

7.3.8. Declaração de Enquadramento em Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, quando for o caso, conforme modelo do Modelo III, 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; 

7.3.8.1. Não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 a 45, da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, a 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não declarar essa condição. 

7.3.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do 

tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e 

Lei Complementar nº 147/2014, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

7.3.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, a 

microempresa ou empresa de pequeno tem assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de negativas. Sendo certo que a não-regularização da 

documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou 

revogar a licitação. 

7.4. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos (Art. 30): 

7.4.1. Alvará de Localização e Funcionamento em vigor na data de sua 

apresentação, expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal da matriz da 

pessoa jurídica, bem como das filiais que pretendam promover o faturamento e a 

execução do objeto. 
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7.4.2. Declaração que não emprega menor, Modelo IV. 

7.4.3.  Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou 

com o item pertinente, mediante a apresentação de atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

7.4.4. Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de aptidão da Empresa 

licitante, acompanhado da certidão de registro, na validade exigida pelo 

Conselho Federal de Administração, para execução de serviços compatíveis com 

o objeto desta licitação, em características, quantidades e prazos que permitam o 

ajuizamento da capacidade de atendimento, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Administração – CRA/BA e vistado pelo seu Responsável Técnico. Caso a licitante 

seja sediada fora do Estado da Bahia, deverá apresentar seu atestado de aptidão 

registrado no CRA do seu Estado de origem, bem como sua Certidão de Visto do 

CRA-BA, conforme § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, respeitado, ainda, o 

seguinte:  

7.4.3.1. Em consonância com o Acórdão TCU nº 1214/2013, com o artigo 19 da IN 

nº 2/2008 da SLTI/MPOG (atualizada pela IN nº 6/2013) e por força de orientação 

da Auditoria Interna do Ministério Público da União - AUDIN considerar-se-á como 

pertinente e compatível com o objeto ora licitado a comprovação de que a 

empresa executou (ou está executando) contrato(s) relativo(s) a, no mínimo, 90 

(noventa) empregados terceirizados;  

7.4.3.2. A proponente deverá disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, relacionando, se 

possível, o nome, cargo e telefone dos responsáveis pelas informações; 

7.4.3.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços 

prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, 

especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial 

competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do 

Brasil – RFB; 
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7.4.3.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual da contratante e local em que foram prestados os serviços; 

7.4.3.5. O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do 

órgão (ou empresa) emissor devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: 

1) razão Social, CNPJ e dados de contato do órgão (ou empresa) emissor; 2) 

descrição do objeto contratado; 3) prazo de execução do trabalho, e; 4) 

assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. Esses 

dados poderão ser utilizados pela Prefeitura de São Desidério - BA para 

comprovação das informações. 

7.4.3.6. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 

ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 

firmado para ser executado em prazo inferior;  

7.4.3.7. Não terá validade alguma o atestado emitido pelo próprio licitante ou por 

empresa pertencente ao mesmo grupo. 

7.4.3.8. O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser 

diligenciado(s) de acordo com o parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores.  

7.4.4. Será exigido Declaração (apenas para as empresas sediadas fora da Região 

de São Desidério-BA), informando que, caso seja declarada vencedora da 

licitação, instalará, na cidade de São Desidério – BA, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, filial ou escritório de 

representação dotado de infraestrutura adequada, com pessoal administrativo e 

técnicos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços a 

serem contratados.  

7.4.6. Certidão que comprove o registro ou inscrição no Conselho Regional de 

Administração da Bahia – CRA-BA, ou Registro Secundário caso a licitante seja 

sediada fora do Estado da Bahia e vencedora do certame, pertinente ao ramo de 

atividade objeto do Pregão Presencial. 

 

7.5. A     A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a 
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apresentação dos seguintes documentos (Art. 31): 

 

7.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigível devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios e apresentados na forma da 

Lei e que comprovem a boa situação da empresa, conforme o prescrito no artigo 

31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

7.5.1.1. Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD 

(Escrituração Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita 

Federal nº 787/2007, as empresas enquadradas no regime de “Lucro Real“, não 

mais registram o Livro Diário na Junta Comercial, como faziam anteriormente. 

Atualmente, as empresas enviam eletronicamente sua escrituração contábil à 

Receita Federal (por meio do SPED e ECD) e esta (Receita Federal) fica 

responsável pelo envio à Junta Comercial. 

7.5.2. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar 

assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

7.5.3. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes 

do SIMPLES, caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira conforme 

Resolução CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 

26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado 

e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social. Quando houver 

necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários. (Grifei e 

negritei). 

7.5.4. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas 

no balanço patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa 

(Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios 

das seguintes fórmulas: 

 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ILC =    Ativo     Circulante 

  Passivo Circulante 

 

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

                        Ativo Total 

 

OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

 Compras e Serviços:  

 ILG maior ou igual a 1,0; 

 ILC maior ou igual a 1,0; 

 GEG menor ou igual a 0,75. 

  

OBS2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço 

Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores 

iguais ou superiores aos limites estabelecidos. 

7.5.5. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e 

demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, 

vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data da apresentação da proposta.  

7.5.6. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

Sede da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias 

da data da sessão da abertura dos envelopes contendo toda a documentação 

de habilitação. 

 

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 
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interessados em participar do certame. 

 

8.2. O certame será conduzido pela 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;  

8.2.3. A Pregoeira 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. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

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. A 

Pregoeira 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 Capitulo 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 
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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, desde que haja declaração expressa, de todos os participantes, de 

renúncia a recurso. 

8.6. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de licitantes retardatários.  

8.7. 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 pela Pregoeira, 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.  
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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. A fase de lances será o que dispõem os incisos VIII e IX da Lei 10.520/02. 
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.  

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 pela Pregoeira, 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 pela 

Pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  
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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, a Pregoeira 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 planilha de preços com 

os valores readequados ao que foi ofertado na etapa dos lances verbais. 

 

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. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 

ser enviados a Pregoeira, até dois dias úteis anteriores à data fixada par abertura 

da sessão pública, 

10.1.2. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes 

de habilitação, qualquer cidadão poderá impugnar o Ato Convocatório. 

10.1.3. Pela licitante até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação. 

10.1.4. O pedido de Impugnação deverá ser realizado e encaminhado aa 

Pregoeira    responsável conforme determina a Lei, 

a) 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. 
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b) Ser protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São 

Desidério, sito a Praça Emerson Barbosa n° 01 Centro São Desidério. 

10.1.5. Os pedidos de impugnação aos termos editalícios deverão ser 

protocolados junto ao     Protocolo da Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento, nos termos do artigo 41§ 1º, 2º, 3º 4º da Lei 8.666/93, artigo 12 

Decreto Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000. 

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 a Pregoeira 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 a Comissão Permanente de 

Licitação. 

10.5.  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 inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são 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. 
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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 a Pregoeira 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 preço, 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 São 

Desidério - BA. 

11.8. A Prefeitura Municipal de São Desidério - 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 à Pregoeira 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 pela Pregoeira. 

11.13. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 e 147/2014 

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 e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco 
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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 
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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, a Pregoeira 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:  

12.3.1. Ser dirigido ao Secretário Municipal de Administração, Planejamento, 

Finanças e Orçamento, aos cuidados da Pregoeira, nos respectivos prazos;  

12.3.2. As razões de recurso deverão versar exclusivamente sobre o tópico 

questionado verbalmente durante a sessão, atendendo ao Art. 4º, Inciso XVIII da 

Lei Federal nº 10.520/02 

12.3.2.1.  Na falta de manifestação imediata e motivada, no momento 

oportuno, o licitante decairá do direito de recurso.  

12.3.2.2. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública 

do Pregão caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.  

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 Prefeitura Municipal de São 

Desidério, sito a Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro, São Desidério - BA. 

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

licitantes por meio de publicação no Diário Oficial do Município. 

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 São Desidério 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 
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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, a Pregoeira adjudicará o objeto ao 

licitante vencedor, competindo à autoridade superior homologar o resultado do 

procedimento licitatório.  

12.11. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

12.12. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da 

decisão da Pregoeira importará na preclusão do direito de recurso e 

consequentemente na adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 

12.13. 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.  

12.13.1. O procedimento de adjudicação do certame são atribuições do 

Pregoeiro;  

12.13.2. A adjudicação será feita ao menor preço aceitável. 

12.13.2. O procedimento de homologação do certame são atribuições da 

autoridade superior 

 

13. INSTRUMENTO CONTRATUAL               

 

13.1. Homologada a licitação pela autoridade Superior, o Município de São 

Desidério 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 prestação de serviço será emitida uma Ordem de Prestação de 

Serviço em formulário próprio da Prefeitura de São Desidério e assinada pelo 

Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Orçamento. 
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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 II, deste Edital. 

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 por conta da dotação orçamentária que serão 

informada a medida que formalizar contrato. 

 

 

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:  
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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;  

15.2.2.  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.  

15.3. No mesmo prazo, o fiscal administrativo deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor 

do contrato.  

15.4. Em existindo fiscal setorial, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado 

em consonância com suas atribuições, no mesmo prazo.  

 

15.5. 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:  

15.5.1.  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;  

15.5.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

15.5.3.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 

valor exato dimensionado pela fiscalização.  

15.6. 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. 
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15.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, devidamente acompanhada das comprovações de 

execução dos serviços, bem como a comprovação dos recolhimentos da 

Previdência e do FGTS. 

15.8. 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.  

15.8.1. 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.  

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

a ordem bancária para pagamento. 

15.10. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

15.11. 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. 

15.12. 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.   

15.13. 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. 
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15.14. 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.   

15.15. 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.  

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

legislação aplicável, quando couber:  

15.16.1. 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.  

15.17. 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: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

365 

15.18. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte 

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br


    
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

34 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 

 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 
 

_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

 

O presente Edital de Licitação atende os 
requisitos da legislação em vigor. 

 

 
Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

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. 

15.19.  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. 

15.20. 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. 

15.21. liberação do pagamento a fatura deverá conter o atesto do responsavel 

pela Secretaria solicitante. 

 

16.   RESCISÃO DO CONTRATO                           

 

16.1.  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. 

16.2. 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. 

16.3. 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. 

16.4. 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. 

 

17.   PENALIDADES ADMINISTRATIVAS               
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17.1.  A Contratada será responsabilizada administrativamente por falhas ou erros 

na execução do contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município de São 

Desidério - BA, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais 

ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

17.2. 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 o Município de 

São Desidério pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

17.3. 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. 

17.4. Para a aplicação das penalidades previstas será 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 pelo Município, o 

adjudicatário ficará isento das penalidades mencionadas. 

 

18.   SANÇÕES                                                  
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18.1. 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 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:  

18.1.1.  Advertência 

18.1.2.  Multa 

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

de contratar com a Prefeitura Municipal de São Desidério, pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

18.1.4. 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 18.1.3. A reabilitação da 

Contratante que sofrer esta penalidade poderá ser por esta requerida após 02 

(dois) anos de sua aplicação. 

18.1.5. 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. 

18.2. Para possibilitar a melhor aplicação das sanções estabelecidas no subitem 

18.1. 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: 
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18.2.1. 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; 

18.2.2. 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; 

18.2.3. 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 de fraudes na licitação ou na execução do 

Contrato, puníveis com declaração de inidoneidade. 

18.3. 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. 

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

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

18.4.1 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; 

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

total do Contrato, pela inadimplência além do prazo mencionado no subitem 

18.4.1., o que poderá ensejar a rescisão do Contrato; 

18.4.3. 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); 

18.4.4. 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); 
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18.4.5. Compensatória de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, nas 

hipóteses de inexecução total deste, com ou sem prejuízo para o Município São 

Desidério - BA; 

18.4.6. 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 

 

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 2 Por ocorrência 
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as descrições contidas neste Contrato sem 

motivo justificado, de forma paliativa ou 

em caráter permanente. 

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 

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 
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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 

 

18.5. A Suspensão nas hipóteses de faltas graves e gravíssimas, entre as quais: 

18.5.1. Não apresentação, no prazo estabelecido neste Edital, dos documentos 

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

autenticada); 

18.5.2. Não assinatura do Contrato quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

18.5.3. Não manutenção da proposta; 

18.5.4. Retardamento injustificado na execução do seu objeto; 

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

providências para reparação de erros; 

18.5.6. Manutenção da inadimplência após vencido o prazo da Advertência 

18.5.7. Falha grave na execução do Contrato; 

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

subitem 18.4.6. 

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

18.6.1. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.6.2. Cometer fraude fiscal; 

18.6.3. Fraudar na execução do Contrato. 

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

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

18.5.5. e 18.5.6.; 
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18.7.2. Por até 90 (noventa) dias, pelo cometimento das faltas relativas aos subitens 

18.5.1. e 18.5.2.; 

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

18.5.3. a 18.5.6.; 

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

serviço (falta relativa aos subitens 18.5.7. e 18.5.8.). 

18.8. A penalidade de inidoneidade será aplicada por até 05 (cinco) anos 

quando: 

18.8.1. A licitante apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados 

no Contrato, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida; 

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

conforme item 18.6. e subitens. 

18.9. 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. 

18.10. As multas aplicadas serão descontadas da Nota Fiscal/Fatura, da garantia 

ou de crédito existente na Prefeitura Municipal de São Desidério - 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 São Desidério - 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. 

18.11. 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. 
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18.12. 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 ao Secretário Municipal de Administração e Finanças do 

município de São Desidério - BA a concessão da prorrogação pleiteada. 

18.13. Compete ao Secretário Municipal de Administração e Finanças do 

Município de São Desidério - BA a aplicação das penalidades previstas nos itens 

18.1.1. e 18.1.2.; ao Prefeito Municipal de São Desidério - BA, a penalidade prevista 

no subitem 18.1.3. e, ao Procurador do Município de São Desidério - BA, a prevista 

no subitem 18.1.4. 

18.14. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 18.1.1., 18.1.2. e 18.1.3. 

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 informado. Da 

penalidade prevista no subitem 19.1.4. caberá pedido de reconsideração de 

decisão do Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de 

intimação do ato. 

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

penalidades previstas no subitem 18.1., 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.  

18.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de 

impedimento de licitar e contratar com o Município, a empresa licitante deverá ser 

descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

das demais cominações legais. 

 

19.   REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO                       

 

19.1.  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. 

 

20. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL                      
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20.1. 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.  

20.2. 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.  

20.3. 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. 

20.4. 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 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. 

20.5. 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 órgão responsável da Secretaria de Administração e Finanças do Município 

de São Desidério - BA. 

20.6. 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.  
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20.7. 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.  

20.8. Havendo prorrogação do prazo de conclusão, o prazo de validade da 

garantia deverá ser prorrogado automaticamente. 

 

21.   DISPOSIÇÕES GERAIS                           

 

21.1.  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. 

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

responsabilidade da empresa a ser contratada. 

 

21.3.  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. 

22.4. 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. 

21.5. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, 

cuidadosamente, se o seu exemplar está completo e acompanhado dos 

seguintes anexos e modelos 

21.6. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva 

responsabilidade das empresas a serem contratadas. 
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21.7. 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). 

21.8.  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, situada na 

Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro, na cidade de São Desidério - BA, Telefone: 

(77) 3628-9051. 

 

22. DO FORO                        

 

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Desidério, estado da Bahia, para dirimir 

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

mais privilegiado que seja. 

 

São Desidério - BA, 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada;  

1.2.  Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências;  

1.3. Lei complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto 

Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno porte. A licitante 

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples 

Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, poderá não se beneficiar da 

condição de optante e, nessa hipótese, 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 NACIONALA 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, IN SLTI n.º 

02/2008). 

1.4. 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 

1.5. Agrupamento por Lote  

1.5.1.  A administração agrupou os itens deste Termo de Referência por lotes 

levando em consideração o Art. 8º, §2º do decreto nº 7892/2013:  

 

“Art. 8º: O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade 

total do item em lotes, quando técnica e economicamente 

viável, para possibilitar maior competitividade, observada a 

quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de 

prestação de serviço”.  

...  

§2º. ...deverá ser evitada a contratação, em um mesmo 

órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a 
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execução de um mesmo serviço, em uma mesma 

localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o 

princípio da padronização. ”  

 

1.5.2.  A administração visa com isso, uma maior otimização e também diminuir o 

valor do custo total por lote, haja visto, que a concorrente poderá diminuir seu 

preço em virtude da quantidade total dos serviços ofertados no lote, e ainda 

facilitando o controle contratual com a empresa ganhadora do lote. Diante do 

exposto, faz-se necessário agrupar os itens por lote, viabilizando a excelência da 

administração.  

 

2. OBJETO  

2.1. Constitui objeto da presente licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para prestação de serviços de natureza 

continuada de diversas funções no Município de São Desidério - Bahia, que 

compreenderá, além da mão de obra indireta, o fornecimento de uniformes, 

crachás e EPI’s, necessários e adequados à execução dos serviços nas 

dependências da Prefeitura, das Secretarias e dos diversos departamentos. 

2.2 O objeto do presente termo, inclui diversos serviços, conforme atribuições 

descritas no item 04 deste Termo e, quantitativos dispostos na planilha constante 

do Anexo do Edital.   

2.3. O presente termo tem por objetivo definir o conjunto de elementos que 

nortearão o procedimento licitatório para a contratação do objeto supracitado. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA  

3.1. Tendo em vista a necessidade desta Prefeitura na prestação de serviços 

especializados em diversas áreas, para desenvolvimento das atividades no 

trabalho cotidiano dos órgãos e setores da Administração 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. 

3.2 A contratação de serviços terceirizados, 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 do Órgão Municipal, a referida contratação poderá 

estender-se por mais de um exercício financeiro de forma ininterrupta, a critério da 
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Administração, observado o período de prorrogação legal nos termos do artigo 

57, inciso “II”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.3. 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. 

3.4. 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 Municipal, a presente 

contratação será efetuada através de licitação, na modalidade Pregão 

Presencial do tipo menor preço global. 

 

4. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

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. Definições da categoria profissional e suas atribuições: 

 

I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Responsável por executar serviços administrativos em geral, são serviços de apoio 

essenciais para que as obrigações administrativas da empresa sejam cumpridas. 

Entre as tarefas exercidas pelos auxiliares administrativos estão: rotinas do trabalho 

que incluem a recepção de usuários dos serviços da empresa, preenchimento de 

formulários, atividades de estrutura e formação de arquivos de documentos, 

recebimento e organização de materiais, atendimento telefônico, formação da 

agenda de atividades, digitação e elaboração de documentos, serviços auxiliares 

de controle financeiro, de estoques, atividades de compras de mercadorias, 

fornecimento de informações aos clientes internos e externos, serviços de apoio ao 

departamento pessoal como entrega de cheques, vales ,formulários e outros. 

MERENDEIRA 

Compete à Merendeira fazer a merenda, diversificando-a sempre que necessário, 

além das seguintes atribuições: 
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I- preparar e servir a merenda controlando-a quantitativa e qualitativamente; 

II- informar ao Diretor do Estabelecimento de Ensino da necessidade de reposição 

de estoques; 

III- conservar o local de preparação da merenda em boas condições de trabalho 

procedendo a limpeza e arrumação; 

IV- respeitar os alunos tratando-os com delicadeza e carinho; 

V- respeitar o trabalho do colega deixando que ele participe também do serviço 

da cozinha; 

VI- preparar a merenda de acordo com o cardápio elaborado por nutricionista; e 

VII- zelar pelo material de uso e consumo na preparação da merenda escolar, 

além de efetuar demais tarefas correlatas a sua função; 

RECEPCIONISTA 

Recepciona clientes e visitantes da Prefeitura, procurando identificá-los, 

averiguando suas pretensões, para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, 

receber recados e encaminhá-los a pessoas ou setores procurados. Atende o 

visitante ou cliente, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus 

pedidos; atende chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou 

externos de disco ou botão, para prestar informações e anotar recados; registra as 

visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais ou comerciais do 

cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários. 

Preenchimento e marcação de consultas, entrevistas em formulários e fichas 

próprias e específicas; organizar a triagem dos que buscam o atendimento; 

facilitar a localização e possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos 

atendidos; manter em ordem todo o serviço de forma organizada e de fácil uso, 

manter cordialidade, bom trato; arquivos de documentos e outros; emitir 

encaminhamentos devidamente autorizados. Pode executar outras tarefas de 

escritório de caráter limitado.  

MOTORISTA CARRO GRANDE/CARRO PEQUENO 

Dirige automóvel, ambulância, furgão, camioneta ou veículo similar, acionado os 

comandos de sua marcha e direção e conduzindo-o no trajeto indicado, segundo 

as regras de trânsito, para transportar passageiros, pequenas cargas, etc. 

Descrição da Função: Vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 

combustível, água e óleo do Carter e testando freios e parte elétrica, para 

certificar-se de sua condições de funcionamento; liga o motor do veículo, girando 

a chave de ignição, para aquece-lo e possibilitar a sua movimentação; recebe os 

passageiros parando o veículo junto aos mesmos ou esperando-os em pontos 

determinados e auxiliando-os no embarque, para conduzi-los aos locais devidos; 

dirige o veículo acionando os comandos e observando a sinalização e o fluxo do 
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trânsito, para o transporte; zela pelo bom andamento da viagem, adotando as 

medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer incidente, para garantir a 

segurança dos passageiros, dos transeuntes e de outros veículos; controla a carga 

e descarga das mercadorias, comparando-as aos documentos de recebimento 

ou de entrega e orientando a sua arrumação no veículo, para evitar acidentes; 

zela pela manutenção do veículo, providenciando limpeza, ajustes e reparos 

necessários, para assegurar suas condições de funcionamento; pode efetuar 

reparos de emergência no veículo, bem como lavar o mesmo; pode dirigir outros 

veículos de transporte em caráter profissional; pode auxiliar nos trabalhos de carga 

e descarga do veículo. 

AUXILIAR DE SALA 

Auxiliar o professor; participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de 

planejamento, registro e avaliação, participar das reuniões administrativas, 

pedagógicas e com as famílias; viabilizar ações que garantam os direitos da 

criança, realizar ações que promovem o educar e o cuidar de forma indissociável 

(realizar ações que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo 

seu corpo cuidado, limpo e saudável, oferecendo colo, trocas de fraldas e banhos 

sempre que necessários, entre outros); assumir uma postura ética e respeitosa com 

as crianças, as famílias e os demais profissionais; participar das discussões 

educativo-pedagógicas propostas pela unidade educativa; desenvolver 

atividades que estejam de acordo com o projeto político pedagógico da unidade 

educativa e pela Secretaria Municipal de Educação. 

CUIDADOR DE IDOSO/CUIDADOR 

Responsável por cuidar da pessoa doente ou dependente, facilitando o exercício 

de suas atividades diárias, tais como alimentação, higiene pessoal, além de 

aplicar a medicação de rotina e acompanhá-la junto aos serviços de saúde, ou 

outros requeridos no seu cotidiano, excluindo, para tal, técnicas ou procedimentos 

identificados como exclusivos de outras profissões legalmente estabelecidas 

PORTEIRO/ZELADOR 

Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância, de prédios públicos, 

escolas, postos de saúde e demais estabelecimentos, percorrendo 

sistematicamente e inspecionando as dependências, para evitar incêndios, 

roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de 

pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; 

escoltam pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de 

trabalho. 

MONITOR DE CRECHE. 

Desenvolver junto às crianças hábitos de higiene, de boas maneiras, de educação 
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informal e de saúde; orientar os alunos no sentido de despertar o senso de 

responsabilidade, guiando-os no cumprimento de seus deveres; auxiliar aos 

professores no atendimento às crianças nas atividades extraclasse; coordenar a 

movimentação de alunos no estabelecimento de ensino, na entrada e saída, 

durante as aulas e intervalos, no recreio e na merenda; observar o 

comportamento dos alunos nas horas de alimentação; zelar pela disciplina nos 

estabelecimentos escolares e áreas adjacentes; encarregar-se de receber, 

distribuir e recolher diariamente os livros de chamada e outros papéis referentes ao 

movimento escolar em cada classe; prover as salas de aula do material escolar 

indispensável; arrecadar e entregar na secretaria do estabelecimento de ensino, 

livros, cadernos e outros objetos esquecidos pelos alunos; colaborar nos trabalhos 

de assistência aos escolares em casos de emergência, como acidentes ou 

moléstias repentinas; comunicar à autoridade escolar competente os atos 

relacionados à quebra da disciplina ou qualquer anormalidade verificada; 

subsidiar as atividades curriculares e extracurriculares, viabilizando o uso de 

material didático pedagógico; receber e entregar correspondência, interna e 

externa; acompanhar alunos quando solicitado pela Direção; orientar o acesso da 

comunidade escolar e visitantes nas dependências da escola; auxiliar o professor 

na sala de aula, quando solicitado; encaminhar à direção da escola situações 

que coloquem em risco a segurança dos alunos; zelar pela manutenção e 

conservação dos aparelhos e equipamentos existentes na escola. 

MONITOR DE ÔNIBUS 

Zelar pela segurança e conforto das crianças no interior de cada veículo escolar; 

orientar o embarque e desembarque dos escolares, conduzindo-os do veículo até 

a porta das escolas e vice-versa; tratar com urbanidade e polidez os escolares e o 

público; auxiliar de forma especial o embarque e desembarque de crianças 

menores de 08 (oito) anos e/ou crianças com restrição de mobilidade; entregar 

aos escolares, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no 

veículo, quando estiverem sob sua guarda; prestar socorro aos usuários, em caso 

de acidente; solicitar a carteira de identificação dos escolares para uso do 

transporte escolar; não permitir o embarque de pessoas estranhas, ou não 

autorizadas, no interior dos ônibus; autorizar o transporte de alunos somente no 

horário das aulas; auxiliar na colocação do cinto de segurança. 

MONITOR DE INFORMÁTICA 

Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades no laboratório de informática 

usado pelos alunos e professores, auxiliando os usuários com pouca experiência na 

utilização de equipamentos de informática geral; Executar atividades de instrução 

para os alunos como noções gerais de informática propondo atividades práticas e 
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avaliativas; Elaborar plano de trabalho junto aos professores que farão uso dos 

equipamentos do laboratório de Informática; Auxiliar os alunos na realização de 

trabalhos no laboratório de informática, sempre que compatível com seu grau de 

conhecimento e experiência; Participar das reuniões pedagógicas realizadas na 

escola expondo e compartilhando seus projetos; Zelar pelo funcionamento e 

manutenção dos equipamentos de informática; Colaborar e participar de 

atividades que envolvam a comunidade; Executar outros serviços atinentes à sua 

área de atuação, compatíveis com a natureza do cargo. 

INTEPRETE DE LIBRA 

Atuar em salas de aula e em eventos ligados ao ensino, para realizar a 

interpretação por meio da linguagem de sinais; coletar informações sobre o 

conteúdo a ser trabalhado para facilitar a tradução da língua no momento das 

aulas e atividades escolares; planejar antecipadamente, junto com o professor 

responsável pela disciplina ou série, sua atuação e limites no trabalho executado; 

participar de atividades extraclasse, como palestras, cursos, jogos, encontros, 

debates e visitas, junto com a turma, em que exercite a atividade como intérprete; 

interpretar a linguagem de forma fiel, não alterando a informação a ser 

interpretada; participar de atividades ligas ao ensino, em que se faça necessária a 

realização de interpretação de linguagens por sinais; executar outros serviços 

atinentes à sua área de atuação, compatíveis com a natureza do cargo. 

VIGILANTE 

Exerce serviço de vigilância e segurança, zelando pela guarda e conservação do 

próprio municipal, e, ainda, executa outras tarefas afins e correlatas. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Executa, sob supervisão, atividades de caráter técnico radiológicos que 

possibilitem o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças bem como 

executa outras tarefas afins e correlatas. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Desenvolve atividades de enfermagem empregando técnicas rotineiras ou 

específicas de atendimento aos pacientes bem como executa outras tarefas afins 

e correlatas. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Procede à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento e equipamentos 

odontológicos, assim como sua manutenção e conservação. Instrumentalizar o 

cirurgião dentista ou THD durante a realização de procedimentos clínicos. Realiza 

procedimentos educativos e preventivos. Agenda e orientar o paciente quanto ao 

retorno para manutenção do tratamento bem como executa outras tarefas afins 

e correlatas. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção ou 

arrumação de móveis e utensílios;  fazer os serviço de faxina em geral; remover o 

pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, 

pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na 

arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos, lavar e passar 

vestuários roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando-os nos 

recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; fazer café 

e, eventualmente servi-lo; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; 

eventualmente operar elevadores; executar tarefas afins. 

BRIGADISTA 

Brigada de Incêndio possui o dever de coordenar, orientar e fiscalizar a atuação 

devendo:  - executar as rotinas de trabalho (ações de emergência e prevenção); - 

ser o agente de ligação com o Corpo de Bombeiros Militar; - arquivar todos os 

documentos que comprovem o funcionamento da brigada de incêndio, por um 

período mínimo de cinco anos, para uso do CBMBA em pesquisas e perícias de 

incêndio;  - disponibilizar a cada membro da Brigada, conforme sua função 

prevista no Plano de Implantação da Brigada, os EPI's necessários para a 

realização das suas rotinas de trabalho, de forma a protegê-los dos riscos 

específicos da atividade; - apresentar-se ao Bombeiro Militar que se fizer presente 

na edificação para fins de atendimento em situações emergenciais, fiscalização e 

vistoria. A brigada de incêndio deverá realizar os treinamentos para executar em 

conjunto as atribuições. A manutenção do condicionamento físico e psicológico 

adequado para o pleno exercício das funções do Brigadista Particular é 

responsabilidade da empresa que o contratou e/ou da empresa prestadora do 

serviço de brigadista particular. 

EDUCADOR AMBIENTAL 

Compreende a elaboração, supervisão, avaliação, análise, aprovação e 

realização de estudos, projetos e/ou pesquisas científicas relacionadas à 

conservação, saneamento e melhoria do meio ambiente. Acompanhar a 

implementação de projetos e ações de educação ambiental; fazer gestões junto 

as sistema escolar de ensino para que sejam introduzidos conteúdos e ampliadas 

as práticas de educação ambiental; apoiar o desenvolvimento de projetos e 

ações de educação ambiental junto às diversas categorias profissionais;  atender 

a demandas dos municípios e da sociedade organizada;  promover ações de 

educação voltadas para a conscientização ecológica, tendo como perspectiva o 

desenvolvimento sustentável; criação e produção de recursos instrucionais, bem 

como a pesquisa, organização de documentos, referenciação e difusão de 
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informações, em apoio ao desenvolvimento de projetos e ações de educação 

ambiental;  pesquisar, organizar e armazenar a documentação, escrita e 

iconográfica e difundir referências pertinentes à temática ambiental;  produzir 

material adequado e integrado a projetos e ações de educação ambiental, que 

utilizem a arte como recurso de sensibilização;  atuar junto à mídia com o objetivo 

de ampliar a consciência pública acerca das questões ambientais; 

TÉCNICO EM ANÁLISE CLÍNICA 

Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo; 

elaborar análise de materiais e substâncias em geral, utilizando métodos 

específicos para cada caso; efetuar registros das análises realizadas; preparar 

reagentes, peças, e outros materiais utilizados em experimentos; proceder 

montagem e execução de experimentos para utilização em aulas experimentais e 

ensaios de pesquisa; auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na 

computação de dados estatísticos, reunindo os resultados dos exames e 

informações; selecionar material e equipamentos a serem utilizados em aulas 

práticas, pesquisas e extensão; dispor os elementos biológicos em local apropriado 

e previamente determinado, montando-os de modo a possibilitar a exposição 

científica dos mesmos; zelar pela limpeza e conservação de vidrarias, bancadas e 

equipamentos em geral dos laboratórios de pesquisa e didáticos; controlar o 

estoque de material de consumo dos laboratórios; executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de dificuldade; obedecer as normas técnicas de 

biossegurança na execução de suas atribuições. 

ENGENHEIRO SANITARISTA 

Executa, dirige, avalia, homologa e fiscaliza projetos de engenharia civil relativos 

as obras e instalações destinadas ao Comércio e Manipulação de Alimentos, e de 

saneamento básico; inspeciona e elabora laudos de focos de contaminação 

propondo as soluções técnicas mais adequadas. Avaliar e aprovar projetos de 

obras que se destinarão ao comércio e manipulação de alimentos, a partir do 

Código de Obras e Código Sanitário, observando e determinando o comprimento 

dos mesmos; Avaliar e emitir pareceres técnicos sobre as condições e lugares 

onde se pretendem estabelecer comércio e manipulação de alimentos, a fim de 

expedição de alvará de funcionamento. Estudar as condições requeridas para o 

funcionamento das instalações de filtragem e distribuição de água potável, 

sistemas de esgotos, de drenagens e outras construções de saneamento;  

Inspecionar poços, fossos, rios, drenos, águas estagnadas em geral, examinando a 

existência de focos de contaminação, propondo e executando as soluções 

técnicas mais adequadas;  Executar tarefas afins. 

ELETRICISTA PREDIAL 
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Executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e redes elétricas, 

instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som; instalar, 

inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e externa, luminárias e demais 

equipamentos de iluminação pública, cabos de transmissão, inclusive os de alta 

tensão; consertar aparelhos elétricos em geral; operar com equipamentos de som; 

planejar, instalar e retirar alto-falantes e microfones; proceder à conservação da 

aparelhagem eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar e regular relógios 

elétricos, inclusive de controle do ponto; fazer enrolamentos de bobinas; 

desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, 

alternadores, motores de partida etc.; reparar buzinas, interruptores, relés, 

reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar a 

bobinagem de motores; fazer e consertar instalações elétricas em veículos 

automotores; executar e conservar redes de iluminação dos próprios municipais e 

de sinalização; providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias à 

execução dos serviços; executar tarefas afins. 

CARPINTEIRO 

Construir, montar e reparar estruturas e objetos de madeira e assemelhados. 

Preparar e assentar assoalhos e madeiramento para paredes, tetos e telhados; 

fazer e montar esquadrias, preparar e montar portas e janelas; cortar e colocar 

vidros; fazer reparos em diferentes objetos de madeira; consertar caixilhos de 

janelas; colocar fechaduras; construir e montar andaimes; construir coretos e 

palanques; construir e reparar madeiramentos de veículos; construir formas de 

madeira para aplicação de concreto; assentar marcos de portas e janelas; 

colocar cabos e afiar ferramentas; organizar pedidos de suprimento de material e 

equipamentos para carpintaria; operar com máquinas de carpintaria tais como: 

serra circular, serra de fita, furadeira, desempenadeira e outras; zelar e 

responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento da maquinaria e 

do equipamento de trabalho; calcular orçamentos de trabalhos de carpintaria; 

orientar trabalhos de auxiliares; executar tarefas afins 

PEDREIRO 

Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para construção e 

reconstrução de obras e edifícios públicos. Trabalhar com instrumentos de 

nivelamento e prumo; construir e reparar alicerces, paredes, muros, pisos e 

similares; preparar ou orientar a preparação de argamassa; fazer reboco; preparar 

e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; construir formas e armações de ferro 

para concreto; colocar telhas, azulejos e ladrilhos, armar andaimes; assentar e 

recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo 

de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção; cortar pedras; 
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armar formas para fabricação de tubos; remover materiais de construção; 

responsabilizar-se pelo material utilizado; calcular orçamentos e organizar pedidos 

de material, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 

atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 

PINTOR 

Executar trabalhos de pintura em interiores e exteriores; pintar veículos. Preparar 

tintas e vernizes em geral; combinar tintas de diferentes cores; preparar superfícies 

para pintura; remover e retocar pinturas; pintar, laquear e esmaltar objetos de 

madeira, metal, portas, janelas, paredes, estruturas, etc.; pintar postes de 

sinalização, meios-fios, faixas de rolamentos, etc.; pintar veículos; lixar e fazer 

tratamentos anticorrosivos; abrir lustro com polidores; executar molde a mão livre e 

aplicar, com uso de modelo, letreiros, emblemas, dísticos, placas, etc.; calcular 

orçamentos e organizar pedidos de material; responsabilizar-se pelo material 

utilizado; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 

atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 

SOLDADOR 

Executar serviços de soldagem em geral; executar diferentes tipos de solda em 

chapas, peças de máquinas, lâminas de escarificador, peças de veículos, chassis, 

carcaças de motores, rodas motrizes, esteiras, pinos, molas, etc.; executar soldas 

comuns elétricas e a oxigênio, inclusive soldas com prata, alumínio etc.; manejar 

maçaricos e outros instrumentos de soldagem; preparar as superfícies a serem 

soldadas; cortar metais por meio de chama de aparelho de solda; executar 

serviços de solda em ferro, aço, ferro fundido e outros metais; fazer solda elétrica 

em caldeiras e tanques metálicos; encher, por meio de solda elétrica, pontas de 

eixo, pinos, engrenagens, mancais etc.; responsabilizar-se pelo material utilizado; 

executar tarefas afins. 

AUXILIAR DE CARPINTEIRO 

Auxiliar em todas as atividades de carpintaria tais como: corte, armação, 

instalação e reparação de peças de madeira. Auxiliar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

·Auxiliar na construção, encaixe e montagem de armações de madeira. 

·Auxiliar na instalação e ajuste de esquadrias de madeira e outras peças. 

·Auxiliar na construção de formas de madeira para concretagem. 

·Auxiliar no reparo de peças de madeira. 

·Transportar instrumentos e equipamentos necessários ao trabalho de carpintaria. 

·Limpar e efetuar a guarda de equipamentos após o uso. 

·Auxiliar na conservação de equipamentos. 

·Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
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ao ambiente organizacional. 

MONITOR DE ARTES 

Planejar, organizar, coordenar e orientar Artes; executar outras atividades 

pertinentes às artes em geral; planejar, organizar, coordenar e executar o ensino 

de Artes Plásticas; orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das 

potencialidades artísticas e criativas dos alunos; realizar estudos dos processos 

técnicos, transmitindo aos alunos ensinamentos do uso dos diversos materiais de 

artes plásticas; estimular hábitos de ordenação, cuidados e conservação dos 

materiais de trabalho; realizar estudos e pesquisas na área das artes em geral; 

preparar e apresentar exposições patrocinadas pelo Município e representá-lo em 

outras; participar de simpósios, congressos, exposições e outros, objetivando a 

atualização e evolução das técnicas na área das artes em geral; responsabilizar-

se pela conservação e manutenção dos materiais e equipamentos utilizados; 

executar tarefas afins. 

AUXILIAR DE CARREGADOR DE DEPÓSITO 

Recebe e conferir a mercadoria. É quem abre as caixas para checar atentamente 

se o peso, a quantidade, a qualidade e o prazo de validade dos produtos 

entregues estão de acordo com o que foi pedido. Também é sua função 

armazenar o material no depósito, levantando, empurrando, puxando e 

carregando objetos, mantendo a limpeza e organização e ainda fazendo um 

registro atualizado e completo do estoque.  

AUXILIAR DE COZINHA 

Executar tarefas de preparo de alimentos, conforme orientação do cozinheiro e 

do nutricionista, cuidando da higienização do local de trabalho, recebendo e 

armazenando gêneros alimentícios. Detalhada: • Preparar carnes, aves e peixes 

para cozimento, cortando-os, limpando-os, pesando-os, separando-os de acordo 

com porções solicitadas e acondicionando-os. • Auxiliar no preparo de refeições, 

lavando, descascando, escolhendo, picando ou moendo ingredientes, 

elaborando pratos simples sob orientação, conforme a necessidade. • Zelar pela 

higiene e limpeza das instalações, equipamentos e utensílios da cozinha. • Afiar 

facas e outros instrumentos de corte. • Executar abastecimento do local de 

distribuição das refeições. • Efetuar carga e descarga de gêneros não perecíveis e 

materiais do restaurante. • Manter livre de contaminação ou de deterioração os 

víveres sob sua guarda. • Operar aparelhos ou equipamentos de preparo e 

manipulação dos gêneros alimentícios, aparelhos de aquecimento ou 

refrigeração, sob a orientação do cozinheiro ou nutricionista. • Executar 

preparações culinárias simples. • Zelar pela segurança individual e coletiva, 

utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
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serviços. • Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 

biossegurança. • Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. 

• Executar o descarte de resíduos de materiais provenientes do local de trabalho. 

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 

superior. 

AUXILIAR DE MECÂNICO 

Auxiliar os mecânicos nos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 

veículos seguindo ordens. Trocar e lavar peças. Colocar e retirar motores. Colocar 

e retirar caixas de câmbio. Colocar e retirar comandos hidráulicos. Auxiliar nos 

serviços de solda. Instalar peças de motores sob orientação do mecânico. Ajustar 

correias de ventoinhas. Trocar óleos de motores e caixa. Lubrificar peças e 

componentes de veículos. Verificar líquido de freio e lona de freio. Fazer a limpeza 

da área da oficina. Contribuir para que qualquer veículo, máquina ou 

equipamento permaneça o menor tempo possível na manutenção. Executar 

outras tarefas a fins de acordo com a necessidade da área. 

AUXILIAR DE PEDREIRO 

Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e 

reforma de construção civil. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.· Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das 

próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, 

possibilitando a utilização ou remoção daqueles materiais. 

· Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, 

massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações 

ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares. 

· Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos 

manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa. 

· Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, 

limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções. 

· Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo 

a execução de suas tarefas. 

· Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços. 

· Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional 

BORRACHEIRO 

Executar serviços de borracharia. Executar manutenção de equipamentos, 

montagem e desmontagem de pneus e alinhamento. Controlar a vida útil e 

utilização do pneu. Trocar e ressulcar pneus. Consertar pneus a frio e a quente. 
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Reparar câmara de ar e balancear conjunto de roda e pneu. Prestar socorro a 

veículos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção 

ao meio ambiente. Realizar manutenção de equipamentos, montagem e 

desmontagem de pneus e alinhamento. Controlar vida útil e utilização do pneu. 

Trocar e ressulcar pneus. Consertar pneus a frio e a quente. Reparar câmara de ar 

e balancear conjunto de roda e pneu. Prestar socorro a veículos. Trabalhar 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 

ambiente. Verificar vazamentos do macaco hidráulico, de acordo com o peso a 

ser levantado. Manter válvula de alívio fechada após o uso. Esgotar água do 

compressor. Verificar óleo do compressor. Trocar água de caixa d’água. Limpar 

ferramentas. Marcar pneus. Preencher ficha de controle de uso de pneus. 

Controlar o envio e retorno de pneus para recapagem. Realizar e controlar o 

rodízio de pneus nos veículos da empresa. Manter calibragem dos pneus. 

Controlar número de reformas sofridas pelo pneu. Examinar estado de carcaça do 

pneu. Separar pneus por medidas. Retirar núcleo de válvula. Descolar talões do 

pneu. Retirar friso. Retirar pneu da roda. Retirar protetor de câmara de ar. Retirar 

câmara de ar do pneu. Escovar roda e friso da roda. Limpar parte interna do 

pneu. Aplicar talco grafite ou pasta entre as regiões de contato da câmara e 

pneu. Colocar câmara no pneu. Colocar junto protetor, câmara e pneu na roda. 

Aplicar lubrificante no talão (linha do pneu). Assentar friso na roda. Fixar válvula na 

câmara. Calçar rodas dianteiras e traseiras. Afrouxar porcas. Posicionar macaco 

na base do carro. Erguer veículos. Posicionar cavalete de segurança. Retirar 

cônicos e porcas. Retirar conjunto pneu e roda do carro. Colocar roda nos 

prisioneiros dos cubos. Fixar rodas com parafusos. Localizar furo. Retirar objeto 

perfurante. Escarear local do remendo. Descontaminar local do conserto. Aplicar 

cimento vulcanizante. Escolher remendo adequado de acordo com local 

danificado. Fixar manchão no pneu. Fixar remendo com rolete no pneu. Introduzir 

refil de vedação no furo. Retirar agulha do refil. Aparar refil rente ao pneu. 

Examinar pneu. Inflar pneu ou câmara com ar comprimido. Vulcanizar pneu. 

Verificar vazamentos. Calibrar pneu. Inflar câmara de ar com válvula. Mergulhar 

câmara de ar em uma caixa d’água. Localizar vazamento na câmara de ar. 

Secar câmara de ar. Limpar câmara de ar com esmeril ao redor do furo. Passar 

cola no local do furo. Fixar borracha de ligação. Cobrir remendo com papel 

celofane. Colocar câmara na máquina vulcanizadora. Retirar câmara de ar da 

máquina vulcanizadora. Resfriar câmaras de ar em temperatura ambiente ou na 

água. Verificar se o vazamento foi vedado. Levantar informações sobre o local. 

Levantar informações sobre o acontecido. Informar sobre ano e modelo do carro. 

Informar-se sobre dimensão e medidas do pneu. Levantar informações sobre o tipo 
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de roda (raiada ou disco). Dirigir-se ao local com os equipamentos necessários. 

Sinalizar pista. Executar tarefas afins, conforme a necessidade. 

ELETRICISTA AUTOMOTIVO 

Realizar serviços elétricos, diagnósticos e manutenções em veículos da linha 

pesada (caminhões, ônibus e vans). Necessário  experiência na área automotiva 

de veículos da linha leve, média e pesada.  

ENCANADOR 

Instala e executam reparos e conservação em instalações hidráulicas, redes de 

tubulação, distribuição e coleta de água, vapor, gases, combustível, ar 

comprimido, esgotos, instrumentos de controle de pressão, válvulas etc; de acordo 

com especificações de desenhos, esquemas e ordens de trabalho; Executa os 

reparos necessários, utilizando ferramentas e instrumentos adequados, cortando, 

dobrando, dilatando, vedando, rosqueando, soldando, regulando e outros; Testa 

os trabalhos realizados, procedendo aos ajustes necessários; Executa quaisquer 

outras atividades correlatas. 

GARI 

Varrer ruas, praças, parques e jardins municipais, utilizando vassouras, ancinhos e 

outros instrumentos similares para manter os referidos locais em condições de 

higiene e trânsito; • Recolher os montes de lixos, acondicionando-os em sacos 

plásticos, latões, cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos 

adequados, para posterior coleta e transporte; • Percorrer os logradouros, 

seguindo roteiros pré-estabelecidos, para coletar lixo; • Despejar o lixo amontoado 

ou acondicionado em latões e sacos plásticos, em caminhões especiais da 

Prefeitura, possibilitando assim seu transporte aos locais apropriados; • Esvaziar as 

lixeiras distribuídas pelas vias públicas; • Raspar meio-fios, limpar ralos e saídas de 

esgotos; • Executar outras atividades afins. 

INSTRUTOR DE CAPOEIRA 

Desenvolver trabalho de ensino do jogo lúdico-cultural de capoeira; organizar 

grupos e oficinas terapêuticas do jogo lúdico-cultural de capoeira, auxiliar nas 

atividades do jogo lúdico-cultural de capoeira realizadas pelos profissionais 

responsáveis, exercer as atividades do jogo lúdico-cultural de capoeira na 

unidade; realizar terapias do jogo lúdico-cultural de capoeira, ministrar aulas e 

ensinando a arte a todos os interessados. Desenvolver trabalho do jogo lúdico-

cultural de capoeira; organizar grupos e oficinas terapêuticas do jogo lúdico-

cultural de capoeira, auxiliar nas atividades do jogo lúdico-cultural de capoeira 

realizadas pelos profissionais responsáveis, exercer as atividades do jogo lúdico-

cultural de capoeira; realizar terapias do jogo lúdico-cultural de capoeira; 

organizar e dirigir oficinas terapêuticas do jogo lúdico-cultural de capoeira; atuar 
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diretamente com os usuários na realização de eventos, seminários, oficinas 

terapêuticas e outros afins do jogo lúdico-cultural de capoeira; estruturar e 

desenvolver oficinas e ações concretas do jogo lúdico-cultural de capoeira; 

desenvolver trabalhos voltados ao atendimento ocupacional do jogo lúdico-

cultural de capoeira; ministrar aulas do jogo lúdico-cultural de capoeira; realizar 

outras atividades afins. 

INSTRUTOR DE ESPORTE 

Cumprir programas elaborados pela área, visando proporcionar atividades de 

Educação Física aos acadêmicos dos vários cursos. Exercer atividades de 

orientação técnica para o preparo de equipes acadêmicas e de servidores nas 

várias modalidades esportivas. Programar e executar atividades de recreação; 

Elaborar relatórios técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa 

de treinamento; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 

equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis 

com as exigências para o exercício da função. 

INSTRUTOR DE MÚSICA 

Priorizar a alegria do bem viver, despertando o gosto pela música. Ter noções de 

violão, teclado, percussão, teoria musical e canto oral. 

INSTRUTOR DE VIOLÃO 

Ensinar teoria musical história da música e do instrumento; apresentar o instrumento 

e seu manuseio; ensaiar alunos no uso do instrumento; criar exercícios para manejo 

e aperfeiçoamento da técnica instrumental; criar e realizar apresentações; 

pesquisar e recuperar partituras e documentos; participar da organização de 

eventos e atividades artísticas e culturais promovidas pelo município; executar 

outras tarefas pertinentes por determinação. 

LAVADOR DE CARRO 

Executa tarefas de lavagem dos veículos, removendo pó e outros detritos na parte 

interna e externa, utilizando máquinas pneumáticas e aspiradores de pó, escovas 

e materiais similares. • Suspende os veículos, através de elevadores, para a 

limpeza das partes inferiores. • Lava a lataria, vidros e outras partes necessárias do 

veículo utilizando equipamento e material apropriado. • Efetua polimento da 

estrutura metálica dos veículos. • Controla o estoque de material de limpeza, bem 

como a periodicidade da lavagem dos veículos. • Cuida o posto de trabalho, 

limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua 

responsabilidade durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida 

útil satisfatória dos equipamentos. • Zelar pela saúde, segurança e meio ambiente 

pessoal e dos alheios, atentando-se constantemente para operações perigosas 

com riscos de acidentes, bem como utilizando equipamento de proteção 
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individual , quando necessário, a fim de manter a integridade física própria e a de 

terceiros. • Solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento de 

dúvidas atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma para 

a eficácia do trabalho. • Participa de treinamentos e seminários que propiciem o 

aprimoramento e o aperfeiçoamento do conhecimento no próprio setor de 

atuação ou cargo exercido, objetivando a melhoria contínua, bem como o 

desenvolvimento profissional e pessoal. • Prestar atendimento e realizar outras 

atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme 

orientação e/ou solicitação do superior imediato. 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 

Operar tratores de porte, reboques, moto niveladores, carregadeiras, rolo 

compressor, pá mecânica e outros, para execução de serviços de escavação, 

terraplenagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, 

carregamento e descarregamento de material, entre outros; conduzir e manobrar 

a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e 

direção para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar 

mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, 

acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e 

levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; zelar 

pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e 

efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em 

prática as medidas de segurança recomendadas para operação e 

estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; limpar e lubrificar 

a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 

fabricante, bem como providenciar a troca de pneus quando necessário; efetuar 

pequenos reparos, utilizando ferramentas apropriadas, para assegurar o bom 

funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção 

preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, 

efetuar os testes necessários; anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, 

dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustíveis, 

conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; executar outras 

atribuições afins. 

SECRETÁRIO(A) 

Controle da agenda e dos compromissos do executivo;  planejamentos de 

viagens;  despacho e conferência de documentos; organização de arquivos; 

atendimento telefônico;  recepção de clientes; auxílio departamental; 

planejamento e organização de festas e eventos; atendimento e apoio à clientes 

internos e externos;  acompanhamento e preparação de reuniões;  realização de 
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atas; domínio em informática (excel, powerpoint, internet, outlook, etc);  obter 

uma boa comunicação;  ajudar no desenvolvimento da organização.  

 

 

II – LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 UNIDADE MÓVEL UOM 

C P D 

CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

NASF 

CEO 

CPD –CENTRAL DE MARCAÇÃO 

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA 

ALMOXARIFADO 

SECRETARIA 

PSF ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA (SEDE) 

PSF OTACÍLIO JESUÍNO (SEDE) 

PSF CENTRO DE SAÚDE (SEDE) 

PSF ALMAS 

PSF SÍTIO GRANDE 

PSF ILHA DO VÍTOR 

SATÉLITE ILHA DO VÍTOR (TIMBÓS) 

PSF JOANA FRANCISCA DA SILVA 

PSF GALDINO PEREIRA DE SOUZA (SÍTIO NOVO) 

PSF PONTE DE MATEUS 

SATÉLITE PONTE DE MATEUS (PUBA) 

PSF GUARÁ 

PSF CAMPO GRANDE 

PSF MARCOS KONISHI (RODA VELHA III) 

PSF PAULINO ANTÔNIO DO CARMO 

PSF RODA VELHA II 

ESPECIALIDADE /SESP 

SATÉLITE CAMPO GRANDE (MUTAMBA) 

SATÉLITE CANABRAVÃO (BELEZA) 

SATÉLITE ALMAS (PALMEIRAL) 

ESF CANABRAVÃO 

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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ESF RODA VELHA III 

ACADEMIA DA SAÚDE 

SAMU 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

CAF- FARMÁCIA BÁSICA 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. GERMANO RODRIGUES DE SOUZA 

TELECENTRO 

E.M. ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA-SEDE 

E.M. PRESIDENTE CASTELO BRANCO- SEDE 

CRECHE SÍTIO GRANDE 

CRECHE TANGARÁ 

DEPÓSITO DE MERENDA 

DEPÓSITO DE CARTEIRA 

E.M. MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO- SÍTIO GRANDE 

E.M. PEDRO FERREIRA DOS SANTOS- SÍTIO GRANDE 

CRECHE MUNICIPAL ANA MARIA DE SANTANA-SEDE 

E. M. 02 DE JULHO- POVOADO POÇO DANTAS 

E. M. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES- RODA VELHA I 

E. M. AVELINO JOSÉ DE SOUZA- BATALHA 

E. M. DEPUTADA NECY NOVAES- CABECEIRA GRANDE 

E. M. DEPUTADO LUIZ BRAGA-SÍTIO GRANDE 

E. M. DIOLINO HONÓRIO PEREIRA- CANABRAVÃO 

E. M. FAUSTO JOSÉ DOS SANTOS-GUARÁ 

E. M. FELIX FERREIRA DOS ANJOS- PALMEIRAL 

E. M. FRANCISCO GONÇALVES DE SOUZA- MUTAMBA 

E. M. GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA- CURRAIS 

E. M. HENRIQUE VIEIRA DE BARROS- ALMAS 

E. M. JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO- VILA NOVA 

E. M. JOÃO BARBOSA DOS SANTOS- PERDIZES 

E. M. JOÃO DA SILVA GUIMARÃES- PINDAÍBA 

E. M. JOÃO VIEIRA DE BARROS- ILHA I 

E. M. MARIA FRANCISCA DA SILVA-PONTEZINHA 

E. M. OTAVIANO PEREIRA DA  SILVA-CAMPO GRANDE 

E. M. OVÍDIO FRANCELINO DE SOUZA- PONTE DE MATEUS 

E. M. PAULO CÂMARA-RODA VELHA II 
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E. M. PEDRO ALVINO DA ROCHA- SÍTIO NOVO 

E. M. PONTE NOVA-PEDRAS 

E. M. SÃO LUIZ- ESTIVA 

E. M. WALDECK ORNELAS- RODA VELHA III 

E. M. SATURNINO SEVERIANO DE ALMEIDA- BELEZA DE CIMA 

E. M. CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- SEDE  

E. M. 1º GRAU DR. SILVA JARDIM- SEDE 

E. M. O PEQUENO PRÍNCIPE-SEDE 

E. M. VEREDA GRANDE- VEREDA 

E. M. JOSÉ LOPES DA COSTA- BAIXA DO COQUEIRO 

E.M. OLAVO PEREIRA DOS SANTOS-SEDE 

FANFARRA 

SEC.M.EDUCACAO 

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- RODA VELHA III 

  

GABINETE DO PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

ALMOXARIFADO 

CMDCA- CONSELHO TUTELAR 

PREFEITURA 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

SECRETARIA 

MERCADO MUNICIPAL 

  

  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

SECRETARIA 

BIBLIOTECA DOM RICARDO WEBERBERGER 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

ESTÁDIO MUNICIPAL 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PROFESSOR ALMIRO ALMEIDA-SEDE 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AMADEU RODRIGUES DE CARVALHO- SEDE 
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GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS- SÍTIO 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AMBRÓSIO VIEIRA DE BARROS- ALMAS 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NICOLAU FRANCISCO DOS ANJOS- PONTE DE 

MATEUS 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ROMÃO LOPES DA COSTA- GUARÁ 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LÚCIO FRANCISCO DOS SANTOS- PONTEZINHA 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES MARTINHO FERREIRA DOS SANTOS- FORQUILHA 

CENTRO CULTURAL CELSO BARBOSA 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA- ILPI 

ASSISTENCIA SOCIAL 

BOLSA FAMILIA 

CRAS 

CREAS 

SINE 

  

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA 

LIMPEZA PUBLICA 

  

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  

BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL 

ATERRO SANITÁRIO 

SECRETARIA 

  

 

III – QUADRO DE VAGAS 

 

 

O QUADRO CONSTA NA PLANILHA DO ANEXO IV. 

 

III - DA ESCOLARIDADE E EXPERIÊNCIA 
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 Experiência quando necessária deverá ser comprovada; 

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

desempenho das atividades e habilitação profissional;  

 Carteira Nacional de Habilitação, nos cargos de motorista, com a devida 

Categoria, com autorização para exercer atividade profissional. 

 

IV - DESCRIÇÃO BÁSICA DOS UNIFORMES 

 

Serão fornecidos para o período de 01 (um) ano, 02 (dois) conjuntos de uniformes  

completos, com as seguintes características: 

CAMISA: confeccionada em tecido de brim, fechada, com bolso superior 

esquerdo, mangas curtas, insígnia da licitante vencedora no bolso e costas; CALÇA: 

confeccionada em tecido brim, na cor da camisa; 
SAPATO: de couro na cor preta. 

UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 
 

Os uniformes e crachás de identificação funcional a serem fornecidos pela 

Contratada aos seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser 

desempenhada no órgão contratante, sem qualquer repasse do custo para o 

empregado. 

 

6. DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTITATIVOS DOS POSTOS E QUALIFICAÇÃO  

6.1. Os serviços serão executados de forma contínua e ininterrupta nos horários e 

jornadas especificadas. Caso o horário de expediente do Órgão seja alterado por 

determinação legal, os horários predeterminados serão adequados aos novos 

horários.  

6.2 Os quantitativos de funções, bem como a carga horária de trabalho 

apresentada trata-se apenas de medida estimada de necessidade, podendo 

sofrer alteração no curso do contrato, sem que isso importe em penalização pela 

Contratante, garantido o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do 

contrato. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1 Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, e 

aquelas previstas no edital, são obrigações da Contratante:  
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7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais, os termos de sua proposta e legislação 

correlata. 

7.1.2 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.  

7.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelo preposto da Contratada;  

7.1.4 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; 

7.1.5 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. 

7.1.6 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.  

7.1.7 Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados, e disponibilizar instalações 

sanitárias e vestiários. 

7.1.8 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.  

7.1.9 Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais 

trabalhistas da Contratada, conforme determina a Lei, antes de efetuar o 

pagamento devido. 

7.1.10 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.  

 

8.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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8.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, 

cabe à Contratada o cumprimento das seguintes obrigações:  

8.1.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

8.1.2 Responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as 

despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como 

salários, indenizações, tributos e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Poder Público; 

8.1.3 Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por 

quaisquer danos que estes ou seus prepostos venham porventura ocasionar ao 

Contratante ou a terceiros, durante a execução dos serviços, arcando com as 

despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 

quando da execução do serviço objeto contratado; 

8.1.4 Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados;  

8.1.6 Manter seus empregados sob as normas disciplinares da Contratante, 

substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, 

qualquer deles considerado inconveniente pelo representante da Contratante; 

8.1.7 Manter um profissional responsável pelo gerenciamento dos serviços, com 

poderes de representante legal ou preposto para tratar de todos os assuntos 

relacionados ao contrato junto ao Contratante, sem ônus para esta;  

8.1.8 Recrutar, selecionar e encaminhar a Contratante os empregados necessários 

à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima definida exigida;  

8.1.9 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

8.1.10 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por 

meio do preposto;  

8.1.11Manter seus funcionários devidamente informados das normas disciplinares 

do Contratante, bem como das normas de utilização e de segurança das 

instalações e do manuseio dos documentos; 

8.1.12 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de 

incêndios; 

8.1.13 Fornecer aos seus funcionários fardamento completo, devidamente 

aprovado pela Contratada, na forma constante no Termo de Referência, que 

permita a fácil identificação, bem como os equipamentos de segurança (EPI) 

necessários para a execução dos serviços, em atenção as normas de segurança 

do trabalho, se responsabilizando inteiramente pelo seu cumprimento; 
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8.1.14 Se for necessário, e a critério da Contratante, poderá ser solicitada a 

execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos 

originalmente, desde que comunicado previamente à Contratada, podendo, 

nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e 

aquela prevista no dissídio da categoria envolvida;  

8.1.15 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 

minuta de contrato;  

8.1.16 Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os serviços 

que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando 

certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 

responsabilidades provenientes do contrato;  

8.1.17 A contratada deverá indicar um representante para que junto a Prefeitura 

possa resolver os problemas apresentados; 

8.1.18. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de 

regularização de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais; 

8. 1.19 Comprovar, quando da rescisão contratual, o pagamento das verbas 

rescisórias ou que os empregados serão realocados em outra atividade de 

prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.  

8.1.20. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que 

houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação 

contendo nome completo, cargo ou atividade exercida, órgão e local de 

exercício dos empregados alocados, endereço residencial e telefone dos 

empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas 

Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e 

assinadas, para fins de conferência juntamente com a comprovação dos 

requisitos mínimos estabelecidos neste termo de referência. 

8.1.21. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 

disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

8.1.22. Fornecer aos seus empregados todos os benefícios e vantagens previstas na 

legislação e Acordo Coletivo de trabalho; 

8.1.23. A empresa contratada será responsável pela integridade de seus 

empregados na execução dos serviços, devendo manter durante a vigência do 

contrato seguro pessoal de seus empregados; 

8.1.24. Providenciar, à suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico 

aos seus empregados designados à execução dos serviços contratados, em caso 
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de doença, acidente de trabalho, mal súbito ou quaisquer outros acontecimentos 

desta natureza; 

8.1.25. Fornecer assistência jurídica aos seus empregados, quando relacionados 

com a prestação de serviços; 

8.1.26. Cumprir as normas de segurança da contratante, além dos postulados 

legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal; 

8.1.27. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 

serviços, encaminhando pessoas portadoras de referência de boa conduta e 

idoneidade, atestado médico comprovando sua sanidade física e mental e 

atestado de antecedentes criminais atualizados, os quais ficarão de posse da 

contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo 

ainda funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

8.1.28. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para 

reposição imediata nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o 

empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, 

seja mantido ou retorne a atividade nos imóveis da contratante; 

8.1.29. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

8.1.30. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno 

preste seus serviços no turno imediatamente subsequente; 

 

8.1.31. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que 

ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 

 

8.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo 

contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

8.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de 

Garantia, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 
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cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 

colocados à disposição da Contratante; 

 

8.1.34. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 

a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre; 

 

9. PLANILHA DE VALORES  

9.1. Proposta de preço deverá estar impressa em papel timbrado ou com carimbo 

CNPJ da mesma, conforme quadro-modelo em anexo.  

 

9.2. O prazo de validade da proposta de preços de preços é de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da data da abertura da licitação. 

 

10. OBSERVAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA PLANILHA  

10.1. As licitantes, para preencher suas Planilhas de Formação de Preços devem, 

obrigatoriamente, tomar conhecimento das informações constantes no Termo de 

Referência deste Edital para evitar problemas durante o certame, bem como na 

execução contratual, para a que for considerada vencedora e celebrar contrato. 

10.2. No que se refere a Composição detalhada de Encargos Sociais, as licitantes 

devem, obrigatoriamente, apresenta-las de acordo com o modelo constante do 

Anexo IV - A, sob pena de desclassificação. 

10.3. As empresas deverão cumprir rigorosamente com os percentuais dos 

encargos sociais constantes no Anexo IV – A, sob pena desclassificação. 

Qualquer variação dos percentuais já previstos acarretará na desclassificação 

da licitante. 

 

11. PERÍODO CONTRATUAL 

 

11.1. O prazo de execução do contrato será até 12 (doze) meses, contados 

a partir da sua assinatura.  

 

12. FORMA DE ENTREGA OU REGIME DE EXECUÇÃO 
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12.1. A forma de execução dos serviços será de EXECUÇÃO INDIRETA. 

 

12.2. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto 

contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo 

de Referência.  

 

12.3. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as 

partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, 

defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da 

execução de serviços.  

 

13. FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1. Pela prestação de serviço do objeto, quando devidamente solicitado 

e entregue, a Contratante pagará à licitante vencedora o valor constante 

em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.  

13.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, não 

cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional.  

 

13.3. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo 

fornecido/serviços prestados, em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação 

da nota fiscal na Prefeitura Municipal, situada na Praça Emerson Barbosa, nº 01 – 

centro – São Desiderio,  e apresentação de CND’S Federal, Estadual, Municipal, 

FGTS, INSS e CNDT, bem como do atestado de recebimento dos serviços a ser 

expedido pela Secretaria Municipal Solicitante, mediante programação de 

pagamento junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 

13.4. A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com 

as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com 

destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias. Os 

pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de 

depósito Bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o 
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nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito.  

13.5. Caso a CONTRATADA não encaminhe a nota fiscal e demais documentos a 

Prefeitura no prazo fixado, a data do pagamento poderá ser alterada na mesma 

proporção dos dias úteis de atraso. As notas fiscais que apresentarem incorreções 

serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a 

data de sua apresentação válida.  

13.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de 

Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.  

13.7. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota 

Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação 

no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.  

13.8. O Município de São Desidério, identificando quaisquer divergências na nota 

fiscal, mormente no que tange a valores dos produtos fornecidos, deverá devolvê-

la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 

prazo estipulado para pagamento será contado somente a partir da 

reapresentação/substituição do documento, desde que devidamente sanado o 

vício. 

 

13.9. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 

de liquidação em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em 

decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a 

qualquer compensação. 
13.10. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será 

objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA. Uma vez 

paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao 

Município de São Desidério plena, geral e irretratável quitação da remuneração 

referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 

 

13.11. Os pagamentos mensais serão efetuados mediante comprovação, por 

parte da contratada, do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias dos seus empregados que participam do objeto contratado, 

referente ao mês anterior (exceto o primeiro pagamento da execução do 

contrato). 

 

14. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 
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14.1 - As despesas deste processo correrão por conta da dotação 

orçamentária vigente, a qual será apontada pelo Setor de Contabilidade 

no ato que antecede a Prestação do serviço.  

 

15. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
15.1. O acompanhamento e a fiscalização da contratação, assim como o 

recebimento da prestação dos serviços, serão realizados pela Secretaria 

demandante. 

 

15.2. O Secretário Municipal atuará como gestor e fiscalizador da execução do 

objeto contratual. 

 

15.3. 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. 

 

15.4. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 

fiscalização do Contrato pelo Município de São Desidério, bem como permitir o 

acesso a informações consideradas necessárias pela secretaria solicitante. 

 

15.5. O Município de São Desidério não se responsabilizará por contatos realizados 

com setores ou pessoas não autorizados. 

 

15.6. 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. 

 

15.7. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata correção de deficiências, 

falhas ou irregularidades constatadas pelo Município de São Desidério referente às 

condições firmadas. 

 

15.8. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

 

15.8.1. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao 

Município de São Desidério, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou 

omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada 
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em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo Município, 

obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo 

das multas e demais penalidades previstas na licitação. 

 

15.8.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, 

despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo Município, 

decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela 

CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de 

disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos 

efetuados pelo Município de São Desidério a terceiros, multas, penalidades, 

emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e 

outros. 

 

15.8.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao 

cumprimento de obrigações definidas como de responsabilidade da 

CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento da CONTRATANTE, 

esta comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências 

necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a 

entregar à CONTRATANTE a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento 

ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no 

prazo que lhe for assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas 

pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas perante o 

CONTRATANTE, nos termos desta cláusula. 

15.8.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que 

venham a ser exigidas do Município de São Desidério, nos termos desta cláusula, 

deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que 

ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao Município São Desidério, 

mediante a adoção das seguintes providências: 

 

a) Dedução de créditos da CONTRATADA; 

 

b) Medida judicial apropriada, a critério do Município. 
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MODELO I 

 

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 n.º ________________, residente na (endereço 

completo), a quem confiro amplos poderes para junto ao Município de São 
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Desidério, praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório 

na modalidade Pregão Presencial nº xxx/2018, 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. 

 

 

 

 
 

ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º ____/_____ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019. 

 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, pessoa jurídica de 

direito público, com sede à Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro, na cidade de São 

Desidério–BA, inscrito no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXX, neste ato representado por 

seu Prefeito, Sr. XXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade RG nº XXXXXXXXXXXX SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 

XXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 
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denominado CONTRATANTE, 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 n.º __________________, 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, Para 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para 

prestação de serviços de natureza continuada de diversas funções no Município 

de São Desidério - Bahia, que compreenderá,  além da mão de obra indireta, o 

fornecimento de uniformes, crachás e EPI’s, necessários e adequados à execução 

dos serviços nas dependências da Prefeitura, das Secretarias e dos diversos 

departamentos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO  

2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ ____________ (                      ), de 

acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela 

CONTRATADA no Pregão Presencial nº xxx/2019, entendido este como preço justo 

e suficiente para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e 

descritivo abaixo: 

Item Descrição Unid. Quant. Vl. Total 

     

     

 

2.2. 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 
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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 artº 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 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos 

financeiros alocados na seguinte dotação orçamentária:  

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E REPACTUAÇÃO 

4.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo 

fornecido/serviços prestados, em até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação 

da nota fiscal na Prefeitura Municipal, situada na Praça Emerson Barbosa, nº 01 – 

centro – São Desiderio,  e apresentação de CND’S Federal, Estadual, Municipal, 

FGTS, INSS e CNDT, bem como do atestado de recebimento dos serviços a ser 

expedido pela Secretaria Municipal Solicitante, mediante programação de 

pagamento junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento..  

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

definitivo do serviço, nos seguintes termos:  

4.2.1. 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;  

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

documentos da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório 
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Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor 

do Contrato.  

4.2.3. A nota fiscal  será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com 

as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com 

destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias. Os 

pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de 

depósito Bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o 

nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito. 

4.2.4.Caso a CONTRATADA não encaminhe a nota fiscal  e demais documentos a 

Prefeitura no prazo fixado, a data do pagamento poderá ser alterada na mesma 

proporção dos dias úteis de atraso. As notas fiscais que apresentarem incorreções 

serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a 

data de sua apresentação válida.  

4.2.5. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de 

Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.  

4.2.6. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota 

Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação 

no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual.  

4.2.7. O Município de São Desidério, identificando quaisquer divergências na nota 

fiscal, mormente no que tange a valores dos produtos fornecidos, deverá devolvê-

la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 

prazo estipulado para pagamento será contado somente a partir da 

reapresentação/substituição do documento, desde que devidamente sanado o 

vício. 

4.2.8. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto 

pendente de liquidação em qualquer obrigação que lhe tenha sido 

imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso 

gere direito a qualquer compensação. 
4.2.9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será 

objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA. Uma vez 

paga a importância discriminada na nota fiscal, a CONTRATADA dará ao 

Município de São Desidério plena, geral e irretratável quitação da remuneração 

referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a 

qualquer título, tempo ou forma. 

4.210. Os pagamentos mensais serão efetuados mediante comprovação, por 
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parte da contratada, do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias dos seus empregados que participam do objeto contratado, 

referente ao mês anterior (exceto o primeiro pagamento da execução do 

contrato). 

4.3. No mesmo prazo, o fiscal everá elaborar Relatório Circunstanciado em 

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

4.4. Em existindo fiscal, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 

consonância com suas atribuições, no mesmo prazo.  

4.5. 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:  

4.5.1.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;  

4.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

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

exato dimensionado pela fiscalização.  

4.6. 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 art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

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

servidor competente, devidamente acompanhada das comprovações de 

execução dos serviços; 

4.8. 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.  
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4.8.1. 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.  

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

ordem bancária para pagamento. 

4.10. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

4.11. 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. 

4.12. 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.   

4.13. 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.  

4.14. 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.   

4.15. 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.  

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

legislação aplicável, quando couber:  
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4.16.1. 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.  

4.17. 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: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

365 

4.23. 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. 

4.24.  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. 

4.25. 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. 

4.26. Para liberação do pagamento a fatura deverá conter o atesto do 
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responsavel pela Secretaria solicitante.  

4.27 Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que 

solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano 

contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado 

neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e 

comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas 

apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE. 

4.27.1 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços 

da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a 

variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 

diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos 

decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

4.28 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será 

contado: 

4.28.1 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da 

categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou 

convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, 

relativo a cada categoria profissional abrangida pelo Contrato; 

4.28.2 Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços 

que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último 

reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação 

legal ou normativa; 

4.28.3 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir 

da data limite para apresentação das propostas constante do Edital. 

4.29 Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 1 (um) ano será 

computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de 

nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados 

seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou 

apostilada.  

4.30 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da 

prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção 

coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional 
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abrangida pelo Contrato, ou na data do encerramento da vigência do Contrato, 

caso não haja prorrogação. 

4.31 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro 

do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

4.32 Nessas condições, se a vigência do Contrato tiver sido prorrogada, nova 

repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo 

de 1 (um) ano, contado: 

4.32.1 da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação 

aos custos decorrentes de mão de obra; 

4.32.2 do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 

determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de 

custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de 

preço público (tarifa); 

4.32.3 do dia em que se completou 1 (um) ou mais anos da apresentação da 

proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado; 

4.33 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado 

o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha 

sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, 

deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o 

direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores 

reajustados, sob pena de preclusão.  

4.34 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 

datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas 

quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias 

envolvidas na contratação. 

4.35 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 

instrumento legal, sentença normativa, acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de 

Trabalho.   

4.36 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios 

ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não 

trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou 
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índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 

para os insumos relacionados ao exercício da atividade.   

4.37 Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA 

efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha 

de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo 

acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo 

Contrato. 

4.38 Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA 

demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e 

comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, 

considerando-se: 

4.38.1 os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

4.38.2 as particularidades do contrato em vigência; 

4.38.3 a nova planilha com variação dos custos apresentados; 

4.38.4 indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, 

tarifas públicas ou outros equivalentes; 

4.38.5 índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços 

relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente 

individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada. 

4.38.6 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de 

custos alegada pela CONTRATADA. 

4.39 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 

vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

4.39.1 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

4.39.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 

contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; 

ou 

4.39.3 em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 

repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato 

gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença 

normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada 

para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a 

contagem da anualidade em repactuações futuras. 
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4.40 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos 

itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

4.41 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos 

comprovantes de variação dos custos. 

4.42 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a 

CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela 

CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. 

4.43 As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto 

quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser 

formalizadas por aditamento ao contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

5.1. Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de 

Administração e Finanças, Sr. XXXXXXXXXXXX, a quem caberá a fiscalização do 

fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67, da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão 

a cargo do Responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua perfeita 

execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas.  

5.3.  A empresa 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; 

 

5.4.  Os serviços terceirizados a serem contratados em nada alteram o regime 

trabalhista, o vínculo empregatício e as obrigações existentes entre os 

empregados designados a sua execução e a empresa contratada, nos termos da 

legislação trabalhista, previdenciária e tributária, conforme determina o artigo 71 

da lei 8.666/93; 

 

5.5.  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; 
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5.6. O acompanhamento e a fiscalização da contratação, assim como o 

recebimento da prestação dos serviços, serão realizados pela Secretaria 

demandante. 

 

5.7. 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. 

 

5.8. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a 

fiscalização do Contrato pelo Município de São Desidério, bem como permitir o 

acesso a informações consideradas necessárias pela secretaria solicitante. 

 

5.9. O Município de São Desidério não se responsabilizará por contatos realizados 

com setores ou pessoas não autorizados. 

 

5.10. 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. 

 

5.11. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata correção de deficiências, 

falhas ou irregularidades constatadas pelo Município de São Desidério referente às 

condições firmadas. 

 
 

5.12. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

 

5.12.1. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao 

Município de São Desidério, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou 

omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada 

em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo Município, 

obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo 

das multas e demais penalidades previstas na licitação. 

 

5.12.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, 

despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo Município, 

decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela 

CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de 
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disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos 

efetuados pelo Município de São Desidério a terceiros, multas, penalidades, 

emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e 

outros. 

 

5.12.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao 

cumprimento de obrigações definidas como de responsabilidade da 

CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento da CONTRATANTE, 

esta comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências 

necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a 

entregar à CONTRATANTE a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento 

ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no 

prazo que lhe for assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas 

pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas perante o 

CONTRATANTE, nos termos desta cláusula. 

 

5.12.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que 

venham a ser exigidas do Município de São Desidério, nos termos desta cláusula, 

deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que 

ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao Município São Desidério, 

mediante a adoção das seguintes providências: 

 

a) Dedução de créditos da CONTRATADA; 

 

b) Medida judicial apropriada, a critério do Município. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1 O serviço objeto deste Contrato, deverão ser iniciados no prazo de até 05 

(cinco) 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 12 meses, podendo ser prorrogado, a 

critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação 

pertinente, Art. 57, seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 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: 

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

serviço com a especificação; 

7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade do serviço e consequente 

aceitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

8.1. 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.  

8.2. 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.  

8.3. 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. 

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

tesouraria da Secretaria de Administração, Planejamento, Finanças e Orçamento 

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 
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perante o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, dentro dos 

seus prazos de validade. 

8.5. 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 órgão responsável da Secretaria de Administração e Finanças do Município 

de São Desidério - BA. 

8.6. 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 Edital.  

8.7. 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.  

8.8.. Havendo prorrogação do prazo de conclusão, o prazo de validade da 

garantia deverá ser prorrogado automaticamente. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. DA CONTRATANTE 

9.1.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, 

de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas neste Edital.  

9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o 

pagamento das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao 

bom andamento dos serviços;  

9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências 

corretivas;  

9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o serviço de 

objeto que estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer 

tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados; 
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9.1.5. Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais depois de 

constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;  

9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, 

documentos e demais condições necessárias à execução do contrato. 

9.1.7. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas 

as medidas corretivas necessárias. 

 

9.2. DA CONTRATADA 

9.2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, 

cabe à Contratada o cumprimento das seguintes obrigações:  

9.2.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

9.2.3. Responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as 

despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como 

salários, indenizações, tributos e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Poder Público; 

9.2.4. Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por 

quaisquer danos que estes ou seus prepostos venham porventura ocasionar ao 

Contratante ou a terceiros, durante a execução dos serviços, arcando com as 

despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 

quando da execução do serviço objeto contratado; 

9.2.5. Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados;  

9.2.6 Manter seus empregados sob as normas disciplinares da Contratante, 

substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, 

qualquer deles considerado inconveniente pelo representante da Contratante; 

9.2.7 Manter um profissional responsável pelo gerenciamento dos serviços, com 

poderes de representante legal ou preposto para tratar de todos os assuntos 

relacionados ao contrato junto ao Contratante, sem ônus para esta;  

9.2.8 Recrutar, selecionar e encaminhar a Contratante os empregados necessários 

à realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima definida exigida;  

9.2.9 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

9.2.10 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por 

meio do preposto;  
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9.2.11Manter seus funcionários devidamente informados das normas disciplinares 

do Contratante, bem como das normas de utilização e de segurança das 

instalações e do manuseio dos documentos; 

9.2.12 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de 

incêndios; 

8.1.13 Fornecer aos seus funcionários fardamento completo, devidamente 

aprovado pela Contratada, na forma constante no Termo de Referência, que 

permita a fácil identificação, bem como os equipamentos de segurança (EPI) 

necessários para a execução dos serviços, em atenção as normas de segurança 

do trabalho, se responsabilizando inteiramente pelo seu cumprimento; 

9.2.14 Se for necessário, e a critério da Contratante, poderá ser solicitada a 

execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos 

originalmente, desde que comunicado previamente à Contratada, podendo, 

nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e 

aquela prevista no dissídio da categoria envolvida;  

9.2.15 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 

minuta de contrato;  

9.2.16 Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os serviços 

que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando 

certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 

responsabilidades provenientes do contrato;  

9.2.17 A contratada deverá indicar um representante para que junto a Prefeitura 

possa resolver os problemas apresentados; 

9.2.18. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de 

regularização de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais; 

9.2.19 Comprovar, quando da rescisão contratual, o pagamento das verbas 

rescisórias ou que os empregados serão realocados em outra atividade de 

prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.  

9.2.20. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que 

houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação 

contendo nome completo, cargo ou atividade exercida, órgão e local de 

exercício dos empregados alocados, endereço residencial e telefone dos 

empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas 

Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e 

assinadas, para fins de conferência juntamente com a comprovação dos 

requisitos mínimos estabelecidos neste termo de referência. 
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9.2.21. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 

disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

9.2.22. Fornecer aos seus empregados todos os benefícios e vantagens previstas na 

legislação e Acordo Coletivo de trabalho; 

9.2.23. A empresa contratada será responsável pela integridade de seus 

empregados na execução dos serviços, devendo manter durante a vigência do 

contrato seguro pessoal de seus empregados; 

9.2.24. Providenciar, à suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico 

aos seus empregados designados à execução dos serviços contratados, em caso 

de doença, acidente de trabalho, mal súbito ou quaisquer outros acontecimentos 

desta natureza; 

9.2.25. Fornecer assistência jurídica aos seus empregados, quando relacionados 

com a a prestação de serviços; 

9.2.26. Cumprir as normas de segurança da contratante, além dos postulados 

legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal; 

9.2.27. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 

serviços, encaminhando pessoas portadoras de referência de boa conduta e 

idoneidade, atestado médico comprovando sua sanidade física e mental e 

atestado de antecedentes criminais atualizados, os quais ficarão de posse da 

contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo 

ainda funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

9.2.28. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para 

reposição imediata nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o 

empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, 

seja mantido ou retorne a atividade nos imóveis da contratante; 

9.2.29. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

9.2.30. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno 

preste seus serviços no turno imediatamente subsequente; 

9.2.31. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que 

ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 
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9.2.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo 

contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

9.2.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de 

Garantia, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 

colocados à disposição da Contratante; 

9.2.34. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 

a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com 

as consequentes penalidades contratuais e legais. 

10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses 

previstas no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a 

CONTRATADA, desde que não cause prejuízo à mesma. 

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

Federal nº 8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a 

ocorrência de quaisquer das situações descritas no artigo 78, da Lei Federal nº 

8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação 

por escrito. 

10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da 

contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

10.5 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.5.2  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.5.2  Indenizações e multas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

11.1.1.  Advertência 

11.1.2.  Multa 

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

de contratar com a Prefeitura Municipal de São Desidério, pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

11.1.4. 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 11.1.3. A reabilitação da 

Contratante que sofrer esta penalidade poderá ser por esta requerida após 02 

(dois) anos de sua aplicação. 

11.1.5. 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. 

11.2. Para possibilitar a melhor aplicação das sanções estabelecidas no subitem 

11.1. 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: 

11.2.1. 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; 

11.2.2. FALTAS GRAVES: caracterizadas como aquelas que acarretem transtornos 

significativos à Administração ou que inviabilizem, total ou parcialmente, a 
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execução do Contrato, notadamente em decorrência de conduta dolosa ou 

culposa da Contratada, puníveis com advertência e suspensão; 

11.2.3. 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 de fraudes na licitação ou na execução do 

Contrato, puníveis com declaração de inidoneidade. 

11.3. 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. 

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

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

11.4.1 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; 

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

total do Contrato, pela inadimplência além do prazo mencionado no subitem 

11.4.1., o que poderá ensejar a rescisão do Contrato; 

11.4.3. 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); 

11.4.4. 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); 

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

hipóteses de inexecução total deste, sem prejuízo para o Município São Desidério - 

BA; 

11.4.6. 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 
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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 

 

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 
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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 

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 

1 Por ocorrência 

e por dia 
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análise da documentação exigida para o 

pagamento dos serviços. 

11.5. A Suspensão nas hipóteses de faltas graves e gravíssimas, entre as quais: 

11.5.1. Não apresentação, no prazo estabelecido no Edital, dos documentos 

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

autenticada); 

11.5.2. Não assinatura do Contrato quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

11.5.3. Não manutenção da proposta; 

11.5.4. Retardamento injustificado na execução do seu objeto; 

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

providências para reparação de erros; 

11.5.6. Manutenção da inadimplência após vencido o prazo da Advertência 

11.5.7. Falha grave na execução do Contrato; 

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

subitem 11.4.6. 

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

11.6.1. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.6.2. Cometer fraude fiscal; 

11.6.3. Fraudar na execução do Contrato. 

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

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

11.5.5. e 11.5.6.; 

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

11.5.1. e 11.5.2.; 

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

11.5.3. a 11.5.6.; 

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

serviço (falta relativa aos subitens 11.5.7. e 11.5.8.). 

11.8. A penalidade de inidoneidade será aplicada por até 05 (cinco) anos 

quando: 

11.8.1. A licitante apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados 

no Contrato, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida; 
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11.8.2. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação, 

conforme item 19.9. e subitens. 

11.9. O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 

(trinta) dias, bem como não manter atualizada 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. 

11.10. As multas aplicadas serão descontadas da Nota Fiscal/Fatura, da garantia 

ou de crédito existente na Prefeitura Municipal de São Desidério - 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 São Desidério - 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. 

11.11. 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. 

11.12. 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 ao Secretário Municipal de Administração e Finanças do 

município de São Desidério - BA a concessão da prorrogação pleiteada. 

11.13. Compete ao Secretário Municipal de Administração e Finanças do 

Município de São Desidério - BA a aplicação das penalidades previstas nos itens 

11.1.1. e 11.1.2.; ao Prefeito Municipal de São Desidério - BA, a penalidade prevista 

no subitem 11.1.3. e, ao Procurador do Município de São Desidério - BA, a prevista 

no subitem 11.1.4. 

11.14. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 11.1.1., 11.1.2. e 11.1.3. 

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 
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poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. Da 

penalidade prevista no subitem 11.1.4. caberá pedido de reconsideração de 

decisão do Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de 

intimação do ato. 

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

penalidades previstas no subitem 11.1., 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.  

11.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de 

impedimento de licitar e contratar com o Município, a empresa licitante deverá ser 

descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA E VEDAÇÕES 

12.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva 

súmula no Diário Oficial da Entidade. 

12.2 Sendo vedado à CONTRATADA: 

12.2.1caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.2.3 interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriundas 

do presente contrato. 

13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 

(duas) testemunhas que, após lido, o subscrevem. 
 

São Desidério - BA, ____ de ________ de 2019. 

 

 

Prefeito Municipal, 
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Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 01 - ________________________       02 - _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

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 xxx/2018 

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 na planilha de formação de preço. 

 

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 
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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). 

 

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 III-A 

PLANILHAS FORMAÇÃO DE PREÇOS 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) (Deverá ser 

apresentada junto com a Proposta de Preço) 

   PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇOS 

Descrição do Posto:  Carga Horária:  44 Horas 

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 
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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 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 Grupo "B" 26,02% 
 GRUPO "C" 

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 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 GRUPO "D” 10,03% 
 TOTAL GRUPOS: "A"; "B"; "C" e "D" 83,49% 
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TOTAL REMUNERAÇÃO E ENCARGOS 
  Insumos de Mão-de-Obra 

Descrição  Valor 

1-Uniforme/EPI 
 2-Exames Médicos 
 VII - Total - Insumos de Mão-de-Obra   
  Taxa de Administração e Lucro 

Descrição  Percentual  Valor 

Taxa de Administração 
  Lucro 
  VIII - Total - Taxa de Administração e Lucro 
  IX - Total de VI a VIII   

 Descrição  Percentual  Valor 

(   ) Lucro Presumido  (  ) Lucro Real  

      

PIS 
  COFINS 
  ISS (Referente ao município onde foi prestado o serviço) 
  IRPJ   

CSSL   

XI - Total – Tributos 
 XII - Valor Unitário 
  

1. Na assinatura do contrato a empresa deverá apresentar uma planilha de 

Composição de custos unitários para cada grupo de especialidade.  
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MODELO II 

 

 

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 xxx/2019, promovida pelo Município de São 

Desidério, 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. 
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Local e data, 

 

 

______________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO III 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

MODELO IV 

 

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 (catorze) 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. 
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Local e data, 

 

 

__________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO V 

MODELO DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR PÚBLICO  

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº PP XXX/2019 

 

Ao Pregoeiro Oficial 

Prefeitura Municipal de São Desidério 

Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro 

São Desidério – Bahia. 

 

1.1 Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019 

OBJETO:  

 

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Processo 
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Licitatório PREGÃO PRESENCIAL   /2019, junto a Prefeitura Municipal de São 

Desidério/BA, que a Empresa ..................... inscrita no CNPJ sob o n.º 

..............., NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDORES PÚBLICOS 

OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE contratante responsável pela 

licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º, da lei 8.666/93. Por ser 

verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Local e data 

 

. Assinatura Nome do Representante Legal  

 

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante 

legal, em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IV 

PLANILHA DE ESTIMATIVA/CUSTOS ADMINISTRAÇÃO 
 

FUNÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
QUANT. SALÁRIO BASE TOTAL BASE 

ENCARGOS 
CLT 

INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE 
SUB-TOTAL 

FOLHA 

DEMAIS IMPOSTOS 
SOB 

FATURAMENTO(PIS 
CONFINS 

IRPJ,CSSL,ISS) 

TAXA ADM. VALOR TOTAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

44 Horas 50 
 R$          

1.148,95  
 R$    57.447,50   R$   47.962,92      

 R$   
105.410,42  

 R$    21.082,08  
 R$       

2.872,38  
 R$            

129.364,88  

AUXILIAR DE 
CARPINTEIRO 

44 Horas 2 
 R$           

998,00  
 R$        

1.996,00  
 R$       

1.666,46  
    

 R$      
3.662,46  

 R$         732,49  
 R$             

99,80  
 R$                

4.494,75  

AUXILIAR DE CARREG. 
DEPOSITO 

44 Horas 1 
 R$           

998,00  
 R$          998,00   R$         833,23      

 R$        
1.831,23  

 R$         366,25  
 R$             

49,90  
 R$                

2.247,38  

AUXILIAR DE COZINHA 44 Horas 1 
 R$           

998,00  
 R$          998,00   R$         833,23      

 R$        
1.831,23  

 R$         366,25  
 R$             

49,90  
 R$                

2.247,38  
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Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

AUXILIAR DE MECANICO 44 Horas 3 
 R$           

998,00  
 R$       2.994,00  

 R$      
2.499,69  

 R$             
1.197,60  

  
 R$       

6.691,29  
 R$       1.338,26  

 R$            
149,70  

 R$                 
8.179,25  

AUXILIAR DE PEDREIRO 44 Horas 24 
 R$           

998,00  
 R$    23.952,00  

 R$    
19.997,52  

     R$   43.949,52   R$      8.789,90  
 R$         

1.197,60  
 R$             

53.937,03  

AUXILIAR DE SALA 44 Horas 9 
 R$           

998,00  
 R$       8.982,00  

 R$      
7.499,07  

    
 R$     

16.481,07  
 R$       3.296,21  

 R$            
449,10  

 R$             
20.226,39  

AUXILIAR DE SAUDE 
BUCAL 

44 Horas 23 
 R$          

1.148,95  
 R$    26.425,85   R$   22.062,94  

 R$           
4.590,80  

   R$   53.079,59   R$     10.615,92  
 R$         

1.321,29  
 R$              

65.016,80  

AUXILIAR DE SERVICOS 
GERAIS 

44 Horas 70 
 R$           

998,00  
 R$    69.860,00  

 R$     
58.326,11  

 R$           
7.784,40  

  
 R$   

135.970,51  
 R$     27.194,10  

 R$       
3.493,00  

 R$            
166.657,62  

BORRACHEIRO 44 Horas 1 
 R$           

998,00  
 R$          998,00   R$         833,23      

 R$        
1.831,23  

 R$         366,25  
 R$             

49,90  
 R$                

2.247,38  
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Procuradora Jurídica. 

BRIGADISTA  44 Horas 6 
 R$           

998,00  
 R$       5.988,00  

 R$      
4.999,38  

    
 R$    

10.987,38  
 R$       2.197,48  

 R$           
299,40  

 R$              
13.484,26  

CARPINTEIRO 44 Horas 2 
 R$         

1.474,86  
 R$       2.949,72  

 R$      
2.462,72  

    
 R$       

5.412,44  
 R$       1.082,49  

 R$            
147,49  

 R$                
6.642,42  

CUIDADOR 44 Horas 11 
 R$          

1.148,95  
 R$     

12.638,45  
 R$     

10.551,84  
    

 R$    
23.190,29  

 R$      4.638,06  
 R$            

631,92  
 R$             

28.460,27  

CUIDADOR DE IDOSOS 44 Horas 8 
 R$          

1.149,95  
 R$        

9.199,60  
 R$      

7.680,75  
    

 R$    
16.880,35  

 R$      3.376,07  
 R$           

459,98  
 R$              

20.716,40  

EDUCADOR AMBIENTAL 44 Horas 1 
 R$           

998,00  
 R$          998,00   R$         833,23      

 R$        
1.831,23  

 R$         366,25  
 R$             

49,90  
 R$                

2.247,38  

ELETRICISTA 
AUTOMOTIVO 

44 Horas 1 
 R$         

1.334,45  
 R$        

1.334,45  
 R$          

1.114,13  
    

 R$      
2.448,58  

 R$         489,72  
 R$             

66,72  
 R$                

3.005,02  
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ELETRICISTA PREDIAL 44 Horas 3 
 R$         

1.474,86  
 R$       4.424,58  

 R$      
3.694,08  

  
 R$                   

898,20  
 R$       

9.016,86  
 R$       1.803,37  

 R$            
221,23  

 R$                
11.041,46  

ENCANADOR  44 Horas 4 
 R$         

1.474,86  
 R$       5.899,44  

 R$      
4.925,44  

 R$            
1.596,80  

  
 R$     

12.421,68  
 R$      2.484,34  

 R$           
294,97  

 R$              
15.200,99  

ENGENHEIRO 
SANITARISTA 

44 Horas 1 
 R$        

3.600,00  
 R$       3.600,00  

 R$      
3.005,64  

    
 R$      

6.605,64  
 R$         1.321,13  

 R$            
180,00  

 R$                 
8.106,77  

GARI  44 Horas 260 
 R$           

998,00  
 R$  259.480,00  

 R$  
216.639,85  

 R$       
103.792,00  

  
 R$   

579.911,85  
 R$   115.982,37  

 R$      
12.974,00  

 R$           
708.868,22  

INSTRUTOR DE 
CAPOEIRA 

44 Horas 4 
 R$           

998,00  
 R$       3.992,00  

 R$      
3.332,92  

    
 R$      

7.324,92  
 R$       1.464,98  

 R$            
199,60  

 R$                
8.989,50  

INSTRUTOR DE 
ESPORTES 

44 Horas 4 
 R$          

1.148,96  
 R$       4.595,84  

 R$      
3.837,07  

    
 R$       

8.432,91  
 R$       1.686,58  

 R$           
229,79  

 R$              
10.349,28  

INSTRUTOR DE MUSICA 44 Horas 3 
 R$          

1.148,96  
 R$       3.446,88  

 R$      
2.877,80  

    
 R$      

6.324,68  
 R$       1.264,94  

 R$            
172,34  

 R$                 
7.761,96  
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INSTRUTOR DE VIOLÃO 44 Horas 1 
 R$          

1.148,96  
 R$         

1.148,96  
 R$         959,27      

 R$       
2.108,23  

 R$          421,65  
 R$             

57,45  
 R$                

2.587,32  

INTERPRETE DE LIBRAS 44 Horas 2 
 R$          

1.148,96  
 R$       2.297,92  

 R$        
1.918,53  

    
 R$       

4.216,45  
 R$         843,29  

 R$             
114,90  

 R$                 
5.174,64  

LAVADOR DE CARROS 44 Horas 1 
 R$           

998,00  
 R$          998,00   R$         833,23      

 R$        
1.831,23  

 R$         366,25  
 R$             

49,90  
 R$                

2.247,38  

MERENDEIRA  44 Horas 43 
 R$           

998,00  
 R$     

42.914,00  
 R$   35.828,90       R$   78.742,90   R$    15.748,58  

 R$        
2.145,70  

 R$              
96.637,18  

MONITOR DE CRECHE 44 Horas 3 
 R$           

998,00  
 R$       2.994,00  

 R$      
2.499,69  

    
 R$      

5.493,69  
 R$       1.098,74  

 R$            
149,70  

 R$                 
6.742,13  

MONITOR DE 
INFORMATICA 

44 Horas 2 
 R$          

1.148,95  
 R$       2.297,90  

 R$        
1.918,52  

    
 R$       

4.216,42  
 R$         843,28  

 R$             
114,90  

 R$                 
5.174,60  
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MONITOR DE ONIBUS 44 Horas 37 
 R$           

998,00  
 R$    36.926,00   R$   30.829,52       R$   67.755,52   R$      13.551,10  

 R$        
1.846,30  

 R$              
83.152,92  

MONITOR(A) DE ARTE E 
ARTESANATO 

44 Horas 2 
 R$           

998,00  
 R$        

1.996,00  
 R$       

1.666,46  
    

 R$      
3.662,46  

 R$         732,49  
 R$             

99,80  
 R$                

4.494,75  

MOTORISTA CARRO 
GRANDE 

44 Horas 30 
 R$         

1.659,02  
 R$    49.770,60  

 R$    
41.553,47  

 R$            
1.596,80  

   R$   92.920,87   R$     18.584,17  
 R$       

2.488,53  
 R$             

113.993,58  

MOTORISTA CARRO 
PEQUENO 

44 Horas 50 
 R$         

1.474,86  
 R$    73.743,00  

 R$    
61.568,03  

 R$           
5.788,40  

  
 R$   

141.099,43  
 R$    28.219,89  

 R$        
3.687,15  

 R$            
173.006,47  

OPERADOR DE 
MAQUINA PESADA 

44 Horas 2 
 R$         

3.097,51  
 R$        

6.195,02  
 R$       

5.172,22  
 R$              399,20    

 R$     
11.766,44  

 R$      2.353,29  
 R$           

309,75  
 R$              

14.429,48  

PEDREIRO 44 Horas 16 
 R$         

1.474,87  
 R$    23.597,92  

 R$     
19.701,90  

     R$   43.299,82   R$      8.659,96  
 R$         

1.179,90  
 R$              

53.139,68  
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PINTOR 44 Horas 4 
 R$         

1.289,50  
 R$        

5.158,00  
 R$       

4.306,41  
    

 R$       
9.464,41  

 R$       1.892,88  
 R$           

257,90  
 R$                

11.615,20  

PORTEIRO (A) 44 Horas 35 
 R$           

998,00  
 R$    34.930,00  

 R$    
29.163,06  

     R$   64.093,06   R$      12.818,61  
 R$        

1.746,50  
 R$              

78.658,17  

RECEPCIONISTA 44 Horas 21 
 R$          

1.148,95  
 R$     

24.127,95  
 R$    

20.144,43  
     R$   44.272,38   R$      8.854,48  

 R$        
1.206,40  

 R$             
54.333,25  

SECRETARIO(A)  44 Horas 8 
 R$          

1.148,95  
 R$         

9.191,60  
 R$      

7.674,07  
    

 R$    
16.865,67  

 R$       3.373,13  
 R$           

459,58  
 R$             

20.698,38  

SOLDADOR 44 Horas 1 
 R$         

1.474,86  
 R$        

1.474,86  
 R$        

1.231,36  
 R$               

199,60  
  

 R$      
2.905,82  

 R$           581,16  
 R$             

73,74  
 R$                

3.560,73  

TECNICO EM ANALISE 
CLINICA 

44 Horas 6 
 R$         

1.474,86  
 R$        

8.849,16  
 R$       

7.388,16  
    

 R$    
16.237,32  

 R$      3.247,46  
 R$           

442,46  
 R$              

19.927,25  
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TECNICO EM 
ENFERMAGEM 

44 Horas 79 
 R$         

1.474,86  
 R$     

116.513,94  
 R$   97.277,49  R$ 15.768,40    R$ 229.559,83   R$     45.911,97  

 R$       
5.825,70  

 R$            
281.297,49  

TECNICO EM 
RADIOLOGIA 

44 Horas 3 
 R$         

1.474,86  
 R$       4.424,58  

 R$      
3.694,08  

R$ 1.197,60   
 R$       

9.316,26  
 R$       1.863,25  

 R$            
221,23  

 R$               
11.400,74  

VIGILANTE 44 Horas 74 
 R$           

998,00  
 R$    73.852,00  

 R$    
61.659,03  

  
 R$                   

299,40  
 R$   

135.810,43  
 R$    27.162,09  

 R$       
3.692,60  

 R$             
166.665,12  

ZELADOR (A) 44 Horas 46 
 R$           

998,00  
 R$    45.908,00   R$   38.328,59       R$   84.236,59   R$    16.847,32  

 R$       
2.295,40  

 R$             
103.379,31  

TOTAL   958    R$                    -    
 R$  

854.156,32  
     R$                   -          

Só  farão jus ao adicional insalubridade  
mediante enquadramento no LTCAT. 

            

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br


    
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 
CNPJ Nº 13.655.436/0001-60 

 

122 

 

                        Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 

                         Telefax: (77)3623-2145 – licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 
 

 

Prefeitura de São Desidério 

 

C P L 

 
 

_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

 

O presente Edital de Licitação atende os 
requisitos da legislação em vigor. 

 

 
Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 
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ANEXO V 

MODELO DE MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/______ 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/______ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ______/______ 

 

Aos _____ dias do mês de __________ de ________, o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO  

pessoa jurídica de direito público, com sede à                  , inscrito no CNPJ sob nº 

......................... neste ato representado por seu Prefeito, Sr.                         , brasileiro, 

casado, portador da Carteira de Identidade RG nº                         , inscrito no 

CPF/MF sob nº                  , residente e domiciliado nesta cidade, RESOLVEM registrar 

os preços do objeto abaixo descrito, os quais passam a fazer parte integrante 

desta Ata. Os preços foram oferecidos pela empresa _________________________, 

inscrita no CNPJ sob nº ____________________, estabelecida à 

_______________________, na cidade de _______________, neste ato representada por 

_________________________, (função), portador da Carteira de Identidade RG nº 

__________________, inscrito no CPF sob n.º _______________, residente e domiciliado 

na cidade de _______________, doravante denominado COMPROMITENTE, cuja 

proposta foi classificada em 1º lugar no processo licitatório Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº XXX/2019, Processo Administrativo nº    / 2019. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente compromisso tem por objeto _____________________________, 

conforme Edital e seus anexos, os quais fazem parte integrante deste, 

independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 Os preços registrados são os que constam na planilha abaixo, os quais 

fazem parte da Proposta de Preços apresentada no Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº xxxxx/2019: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

3.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 

dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores, conforme disposto no artigo 17 do 

Decreto 7.892/2013 e ainda observadas as disposições contidas na alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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3.2.1 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na 

alínea “d” do inciso II do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a Administração, 

se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de Registro de Preços 

e iniciar outro procedimento licitatório; 

3.2.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas 

mesmas condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago 

pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo 

Município, para alteração, por aditamento, dos preços registrados em Ata. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 

4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 

meses, com início na data de sua assinatura e término em _____________. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 Dos Direitos: 

5.1.1 da Administração: contratar, se necessário, o objeto desta Licitação; e 

5.1.2 do Compromitente: ser contratado se a Administração utilizar o Registro 

de Preços, ou, em igualdade de condições, ser preferido, no caso de 

contratação por outra forma. 

5.2 Das Obrigações: 

5.2.2 da Administração: contratar com aquele que detém os Preços 

Registrados, ou em igualdade de condições, dar preferência ao mesmo se 

contratar por outra forma; e 

5.2.3 do Compromitente: atender, nas condições estabelecidas no edital, 

todos os pedidos de contratação durante o período de duração do Registro 

de Preços. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 

6.1.1 Automático: 

a) por decurso de prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 

c) pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 

6.1.2 A pedido do fornecedor, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 

ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
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b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 

função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o 

custo do produto. 

6.1.3 Pela Administração, unilateralmente, quando: 

a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 

b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no 

processo licitatório; 

c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 

d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de 

compra dela decorrentes. 

6.1.4 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades: 

7.1 Multa sobre o valor do pedido, aplicada nas seguintes proporções: 

7.1.1 10%: recusa do COMPROMITENTE em assinar o contrato; e 

7.1.2 10%: descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo. 

7.2 demais sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos 

recursos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas para o 

exercício de 2019, conforme segue: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

 

 Será informada posteriormente quando for adquirir, atendendo ao Art. 7º, § 2º do 

Decreto Federal nº 7.892/13. 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

mailto:licitacao@saodesiderio.ba.gov.br
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_____________________________ 

Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Pregoeira 

 

O presente Edital de Licitação atende os 
requisitos da legislação em vigor. 

 

 
Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          

Procuradora Jurídica. 

9.1 Incumbirá à Administração providenciar a publicação do Extrato desta 

Ata no Diário Oficial da Entidade, até o 5º dia útil no mês seguinte ao de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente instrumento. 

11.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 

Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, tendo um só efeito legal. 

 

 

José Carlos de Carvalho 

Prefeito Municipal 

 

___________________________________ 

COMPROMITENTE 

 

 

TESTEMUNHAS: 01 - _____________________         02 - _______________________ 
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