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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021PE
- REGÊNCIA LEGAL: A presente Licitação reger-se- á pelo Decreto 10.024/2019, Lei 10.520, de
17 de julho de 2002, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores autorizações, Lei
Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Leis Complementares.
II- ÓRGÃO SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS; FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
III- PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 174/2021
IV- OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada na prestação de
fornecimento de mão de obra em diversas áreas, para atender as demandas das secretarias do
Município de Palmeiras/Ba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de
Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último
V- TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL, conforme especificado neste Edital e seus
Anexos.
VI- MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
VII- DISPONIBILIDADE DO EDITAL:
www.licitacoes-e.com.br e https://www.palmeiras.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
VIII- DATA, HORÁRIO e LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Data: 25101/2021.
Horário: 10:00 (horário de Brasília). Local: endereço eletrônico https:// www.licitacoes-e.com.br.

..

•

•

X - PUBLICAÇÕES: - Mural da Prefeitura Municipal de Palmieras Bahia em 30/12/2021- Diário
Oficial do Municipio, Diario Oficial da União em 09/12/2021. Prorrogado em 13/01/2022
www.licitacoes-e.com.br
Palmeiras/BA, 03 de Dezembro de 2021 - Sirleide Ribeiro da Conceição - Pregoeira
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021PE
Processo Licitatório Anual: 032/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão obra para prestação de
serviços de manutenção predial, conservação de jardins, recuperação de vias públicas e apoio
operacional, para atender as necessidades do município de Palmeiras/Ba.
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta
de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último

. PREAMBULO

I

1.1
— A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, pessoa jurídica de direito Público, sito
na Praça José Gonçalves, n° 11, Centro Palmeiras-Bahia, por intermédio da PREGOEIRA
OFICIAL, e Equipe de Apoio, tornam público que, conforme autorização contida no Processo
Administrativo vinculado ao Pregão Eletrônico N° 023/2021PE —, realizará licitação na
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
A Presente licitação reger-se- á pelo Decreto 10.024/2019, pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Complementar n° 123/06, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar 147/2014 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93,
Decreto Federal 10.024/19 e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, mediante as
seguintes condições.
sites:
disponíveis
nos
Editais
https://www.palmeiras.ba.gov.br/Site/DiarioOficial

www.licitacoes-e.com.br

e

Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 13/01/2022 às 08:00min do dia
25/01/2022
Início da sessão pública: 10:00 horas do dia 25/01/2022 (HORÁRIO DE BRASILIA)
. — ABJETO

-I

2.1
A Presente Licitação tem por objeto Sistema Registro de Preços, para contratações
futuras na Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão obra para prestação
de serviços de manutenção predial, conservação de jardins, recuperação de vias públicas e
apoio operacional, para atender as necessidades do município de Palmeiras/Ba.
2.2 A licitação será realizada em grupo único, formados por 05 (cinco) itens, conforme tabela
constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que
o compõem.
2.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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2.4
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo
de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.
. DEF! EÇí3FS:
3.1
O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências
contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.
3.2
A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pelo Departamento
Municipal de Municipal de Administração, Controle Interno e à Procuradoria ou Assessoria
Jurídica, nas questões legais.
3.3
Para o julgamento das propostas e Habilitação, o Pregoeiro poderá utilizar-se de
assessoramento técnico ou jurídico, através de consultas em tempo real, podendo solicitar
parecer técnico que integrará o processo.
4- DA SOLICITACAO QE I

1RM'A4j `ÉS

I

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
preferencialmente por meio eletrônico via internet, no email licita.palmeiras@hotmail.com. As
informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site
www.licitacoes-e.com.br, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das
informações prestadas pelo Pregoeira.
(55 - DO E~AIQ;ÉRÉnÇQ, DATA É HORf1RtO..L3,O
~ERTAME:
5.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando da Pregoeira com a
utilização de uma chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo
discriminados: Endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br - Pregão Eletrônico n° 024/2021
DATA: 25/01/2022 (vinte e cinco dias do mês de janeiro) HORÁRIO: 10:00 (nove horas), (horário
de Brasília).
5.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação da
Pregoeira em sentido contrário

6.1 Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por e-mail
(licita.palmeiras@hotmail.com.br) endereçados a Pregoeira, contendo as informações para
contato (telefone, endereço eletrônico, contrato social ou instrumento equivalente
acompanhado da procuração, quando necessário), sendo que, até 03 (tres) dias úteis antes
da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital ou
podem ser protocolados, na Sala de Licitação, sito à Praça Dr. José Gonçalves, 11 — PalmeirasBahia, no horário de expediente das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias
úteis.
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No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial da
unidade responsável pelo acompanhamento da licitacão. os prazos estabelecidos neste
subitem. comecarão a correr no primeiro dia e hora útil subsequentes. ao registrado na
correspondência eletrônica.
6.2
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
6.2.1 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
6.2.2 As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, não serão acatadas pelo
pregoeiro.
6.2.3 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo
de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
6.2.4 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
6.2.5
Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
'. DAS CONDI .OES G~ERAIS 4E PARTIÇ:II?AÇÁ0
7.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema Eletrônico de Licitações no sítio www.licitacoes-e.com.br
7.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste
edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item
"HABILITAÇÃO".
7.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará
o licitante às sanções previstas neste edital.
7.4. Não poderão participar deste Pregão:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
b) Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com
pessoal, previstos na Lei Complementar n ° . 101/00;
c) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
d) Empresas impedidas de licitar ou contratar, na forma do (art. 7° da Lei n° 10.520/02), ou
suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a
Administração (Art. 87, Ill, da Lei n° 8.666/93);
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e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas em processo falimentar.
g) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54,
II da Constituição);
h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei n°
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
i) Empresa que esteja suspensa de licitar ou contratar no âmbito do Município de PalmeirasBahia e/ou declarada inidônea por qualquer Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal,
na data da licitação e;
j) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666/93.
k) É vedada a participação de cooperativas em licitações que envolvam terceirização de
serviços, com subordinação, perssoalidade e habitualidade conforme os arts. 4°, inciso II, e
5° da Lei 12.690/2012, a Súmula TCU 281, o Termo de Conciliação Judicial entre a União e
o Ministério Público do Trabalho, de 05/06/2003, e o art. 4° da IN-SLTI/MPOG 2/2008.
I) É vedada a participação de empresas que figurem no rol de inidôneos, mantido pelo TCU (Tribunal
de Contas da União), podendo ser verificada tal condição através do seguinte endereço eletrônico:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:31974363337878::::P3 TIPO RELACAO:INIDONEO

7.S. O descumprimento de qualquer dessas condições acarretará na não participação da
Empresa.
III — TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
7.6. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados,
será observado o disposto na Lei Complementar n° 123/06, notadamente os seus art. 42 a 49.
7.7. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar n° 123/06.
7.8. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3° da Lei Complementar n°
123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverão
apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
7.9. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao
sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
7.10. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar n° 123/06.
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7.11. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só
deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio
ou fraude no procedimento.
~— DO CREDE_NCIAME T4J_ ~ DA RRPRES~iVTAÇAO

1

8.1
Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao
provedor do sistema que implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e
a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
8.2
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
8.3
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
8.4
O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que
ocorra sua desconexão.
8.5
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações.
Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
8.6
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
Assinalar no campo "não" apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao
8.7
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que seja qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é imprescindível que
8.8
o licitante arrematante apresente todas as declarações exigidas no edital sob pena de
desclassificação/inabilitação.
~.~

DAS PROPÕSTA DE PREÇOS

9.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á, exclusivamente por meio do sistema através
de senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor
total de cada item a ser cotado, a partir da data de liberação do Edital no site www.licitacoese.com.br, 13/01/2022 até o horário e dia de abertura de propostas 25/01/2022, ás 08:00hs,
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente a fase de recebimento da proposta durante este
período aLicitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.
9.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado para cada item e
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, devendo informar o valor da
6
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proposta por meio do sistema eletrônico até a data e hora marcadas para abertura da proposta, quando
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
9.3 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico no campo
"informações adicionais", o preço unitário/ total do item e a descrição do serviço de que atenda a
especificação deste Edital, o qual deverão, obrigatoriamente, ser informados, sob pena de desclassificação.
9.4 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
9.5 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
9.6 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL por lote, será realizada com análise dos
preços unitários ofertados para cada item em relação ao orçamento estimado pelo Município.
9.7 Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser considerado será o
GLOBAL por lote.
9.8 Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta inicial no campo "informações
adicionais" importa a desclassificação da proposta.
9.9 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
9.10 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
9.11 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.
9.12 Prazo de execução contratual será de 12(doze) meses a contar da assinatura do contrato.
9.13 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
i0.

FO,RMÚ;LA,~ÇAO~DE:LANCES

I

10.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
10.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances
de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema.
10.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no
sistema.
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10.4. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa "aberto e fechado", em que as
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
§ 1° A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances
§ 2° Encerrado o prazo previsto no § 1°, o sistema abrirá oportunidade para que a licitante da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
§ 3° Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definida no § 2°, poderão as licitantes
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo
§ 4° Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, haverá o reinício da
etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
10.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
10.6. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização
de eventual diligência. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data,
horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública.
10.7 PREFERÊNCIA DAS ME/EPP.
10.7.1 Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a
ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes
providências:
a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance
mais vantajoso (Art. 44, §§ 1" e 2°, da LC n° 123/06).
b) O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da
negociação prevista no item "NEGOCIAÇAO".
c) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
d) A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior
8
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àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação,
sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3°, da LC n° 123/06)
A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e
atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o
objeto licitado (Art. 45, I, da LC n° 123/06).
Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior,
serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados
na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC n° 123/06)
O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3°, da LC n° 123/06).
Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de
empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 10 do art. 45 da LC n°
123/06).
çSTAS:

~

11.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar, as condições que estão no objeto devem estar detalhadas no tópico referente, a
adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos.
11.2 Análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços por item, a ser preenchida pelo licitante em relação à
sua proposta final, preferencialmente conforme anexo III deste Edital.
11.3 A planilha de Custos e Formação de Preços e demais planilhas de insumos e materiais
veículos e maquinários, deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema,
contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance
vencedor, no prazo máximo de 02 (duas) horas e será analisada pelo Pregoeiro no momento da
aceitação do lance vencedor.
11.4 A planilha além do acordo e/ou convenção coletiva vigente adotada deverá informar a
data base da categoria e o código na Classificação Brasileira de Ocupações — CBO de cada
profissional que compões a proposta;
11.5 As planilhas deverão vir acompanhadas de memórias de cálculo detalhadas,
discriminando a metodologia e fórmulas adotadas pela LICITANTE para obtenção dos valores
propostos para os encargos, insumos e demais componentes da composição de custos e
formação de preços, incluindo a base legal adotada, sob pena de desclassificação;
11.6

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
11.6.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
11.6.2 Contenha vício insanável ou ilegalidade;
11.6.3 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo edital e Termo de
9
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Referência;
11.6.4 Apresentar preço final, global ou unitário, superior aos preços máximos fixados
pelo município através da planilha de formação e composição de custos unitários (
Acordão n° 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
11.6.5 For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
11.6.6 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
11.7 A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram
utilizadas as seguintes convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela
Administração: SINDILIMP-BA;
11.8 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar
sua decisão.
11.9
A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24hs (vinte e quatro horas), sob
pena de não aceitação da proposta.
11.10
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
11.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
11.12 A desclassificação de Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhemento em tempo real por todos os participantes.
11.13 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
que somente estas participarão da fase de lance.
11.14 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova
data e horário para a sua continuidade.
11.15 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, como fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
11.16 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11.17 A negociação será realizada por meio do sitema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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11.18 A proposta escrita deverá contemplar a planilha, com os respectivos valores
readequados ao valor ofertado e registrado de menor lance. (ANEXOII)
I12.

DA 17A,r31~ITAÇAa;;;

~

~

12.1 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitação:
12.2 Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
12.3. Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados até a data limite
para recebimento das propostas junto ao sistema eletrônico, conforme regramento contido no
Decreto Federal n°.10.024/2019, sob pena de inabilitação, não sendo aceitos outros tipos de
protocolos, links ou quaisquer outras formas de apresentação dos mesmos.
112.4
a)

BLITA

i O JURIt3l~: ~

Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)
Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou
contrato socialem vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores.
c)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
d)
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
e)
No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial, conforme o caso, que comprove a condição de microempresas e empresas de
pequeno porte.
Documento de identificação ou outro equivalente do sócio administrador da empresa.
f)
g)
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
~~=

~EGüLARIL?ADL F1S~G`,tlÇE TR

41.~Hd~

A

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);
Comprovante de Inscrição no Cadastro de contribuinte municipal ou estadual, da sede da
b)
licitante, relativo ao objeto licitado.
Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e
c)
INSS), Estadual e Municipal da sede dalicitante;
d)
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
a apresentação de Certificado de Regularidade deSituação/CRF;
e)
Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal n° 12.440/2011.

a)
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A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediantea apresentação das
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
12.5.1 As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43
da LC n° 123/06).
12.5.2. 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, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §10, da LC n°
123/06);
12.5.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item
"REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA", para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
12.5.4 Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar
da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua
expedição e a data da realização da licitação.
12.5.5 É vedado o envio de Cadastro no SICAF para comprovação da Regularidade Fiscal.
Deverão ser encaminhadas as referidas certidões para que os códigos sejam cadastrados no
SIGA.

12.6.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial e insolvência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação.
12.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da
proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica
das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado,
com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial,
obrigatoriamente assinado pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e Contador.
12.6.3 Conforme Orinetação do TCU, declaração firmada pelo contador do licitante e
Dirigente/Sócio, preferencialmente em papel timbrado da empresa, atestando que os dados
referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados,
foram extraídos do balanço apresentado (último exercício social já exigível), não sendo admitida
a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas (documento a ser apresentado no
invólucro habilitação):
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12.6.4 Será considerado qualificado econômico e financeiramente o licitante que apresentar
Índices de Liquidez Geral (ILG) e Índice de Endividamento Total (IET), devidamente calculados
em folha anexa ao Balanço e Demonstrações, assinada pelo contador responsável pela
empresa. O Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1,0 (UM), obtido pelo
quociente entre a soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo, pela soma do
Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, O Índice de Endividamento Geral deverá ser
igual ou menor que 1,0 (UM), obtido pelo cociente entre a soma do Passivo Circulante, mais o
Passivo não Circulante, sobre o Ativo Total;
I.L.G. = A.C. + R.L.P.
P.C.+ E.L.P
Onde:
I.L.G. = Índice de Liquidez Geral
I.E.T. = Índice de Endividamento Total
A.C. = Ativo Circulante
R.L.P. = Realizável a Longo Prazo

I.E.G. = P.C. + P.N.C.
A.T.
P.C. = Passivo Circulante
P.N.C. = Passivo Não Circulante
A.T. = Ativo Total

12.6.4.1
Comprovação de possuir Capital mínimo ou Patrimônio Líquido igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor total estimado para o objeto desta licitação (Termo de referência). Esta
comprovação deverá ser feita com documento que demonstre o arquivamento do ato correspondente na
Junta Comercial ou R.C.P.J., admitida à atualização na forma do art.31, do § 3°, da Lei Federal 8.666/93;
Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado
12.6.4.2
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente;
12.7

Justificativa dos Índices Contábeis:

12.7.1 O Balanço Patrimonial retrata a situação econômica financeira de uma empresa em data definida no
seu instrumento contratual, é composto pelo Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido.
12.7.2 O Ativo é inerente às aplicações dos Bens e Direitos da entidade Contábil. O Passivo e o Patrimônio
Líquido representam as obrigações, ou seja, as origens dos recursos de terceiros e próprios da
sociedade empresária.
12.7.3 análise da situação patrimonial de uma empresa, sabe-se que os grupos de contas estão dispostos
obedecendo às duas regras básicas:
a) no Ativo os direitos e os bens estão em grau decrescente de sua liquidez (conversibilidade mais imediata
em dinheiro, conforme o curto, médio ou longo prazo).
b) no Passivo as obrigações são pagas na ordem crescente dos vencimentos (pagamento mais rápido =
curto prazo).
12.7.4. - Os índices ou quocientes servem de meio para se avaliarem situações relacionadas com a vida da
empresa como liquidez, rentabilidade, lucratividade, capacidade de pagamento, ciclo operacional etc,
fornecendo subsídios embasados no passado, mas tendo como meta prever o futuro de uma empresa, já
que o estado não pode se atirar em negócios arriscados e aleatórios.
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12.7.5 - Considerando-se a magnitude do objeto licitado e o prazo exigido para sua execução e conclusão,
os índices escolhidos, demonstram atender, dentro dos limites dos dispositivos já mencionados da Lei de
Licitações, a análise da capacidade financeira da licitante.

iiZ.s

.J~•WuFIcÃçAo rEbwrcA:

~1

12.8.1 Comprovação de inscrição ou Registro no Conselho Regional de Administração (CRA)
do Estado da Bahia comprovado através de certidão de registro e regularidade da pessoa
jurídica em nome da licitante, juntamente com o certificado de responsabilidade técnica e
certidão de regularidade profissional do responsável pertencente ao seu quadro junto ao CRA,
todos documentos em plena validade;
12.8.2 Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro de funcionários, na data prevista
para entrega de propostas, profissional de nível superior (Administrador de Empresas)
devidamente reconhecido e inscrito junto ao Conselho Regional — CRA.
12.8.3 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica solicitados no item anterior
(12.8.2), deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, sendo a comprovação do vínculo realizada mediante a apresentação de
cópia autenticada da documentação abaixo, conforme a situação:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;
Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia
da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anônima;
No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que
demonstre o n.° de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a
última alteração de salário;
Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CRA da Sede ou Filial da licitante
onde consta o registro do profissional como RT.
Contrato de prestação de serviços, cuja finalidade seja atender a futura contratação,
desinente da presente licitação.
Declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

12.8.4 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, através de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CRA da região onde
os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(oes) de Acervo
Técnico de Pessoa Jurídica — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s);
12.8.5 O atestado deverá conter a identificação do órgão da Administração Pública ou empresa
emitente, a identificação do contrato extinto ou vigente de fornecimento dos produtos.
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12.8.6 O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de
acordo com o parágrafo 3° do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DoÇUtVMÉNTAÇ~Q ëCÍMPLËl1t(ENTArR

~

~

12.9.1 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo:
a)
Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1998.
b)
Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na
forma do art. 32, § 2°, da Lei n.° 8.666/93;
C)

Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;

d)

Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

e)
Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, conforme Incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e que está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
12.9.2.Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
12.9.3. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explícita serão
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas emissões.
12.9.4.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data ehoráriopara a continuidade da mesma.
12.9.5.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
C 3~
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13.1 A proposta final do licitante arrematante deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
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13.2
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
13.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
ix

kli

14.1 Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo "próprio do sistema
eletrônico", manifestar sua intenção de recorrer.
14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
14.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, "campo próprio do sistema", ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, "campo próprio do sistema", em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item 14.1), no
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
14.5. Durante o prazo de apresentação do recurso (três dias), será garantido o acesso do
licitante aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução
do recurso.
14.6. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.

r

14.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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15.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o
contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitação do preço; e
16
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b) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública.
15.2 O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as
regras de desempate do item "REGRAS GERAIS DE DESEMPATE", será convocado tendo
por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
15.3 O direito de preferência previsto no item "PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE" deverá ser recalculado levando-se em consideração o
lance apresentado pelo licitante subsequente;
15.4 Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguirse-á, normalmente, nos termos da ITEM "PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE";
15.5 Finalizado o procedimento previsto no item "PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE", ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou
equiparado, será realizada a negociação prevista no item "NEGOCIAÇÃO";
15.6 Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo
prazo recursal, nos termos do item "RECURSOS", prosseguindo-se, normalmente, com as
demais fases previstas neste Edital.
15.7

A convocação acontecerá por meio do "chat" do sistema eletrônico.
~r
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16.1 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará
o procedimento à autoridade superior para homologação.
16.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

cØNr~: rAçA©

~
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17.1 Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de
até 02 (dois) dias corridos, a partir da data da homologação, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e10.520/02.
17.1 Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: Sócio que detenha
poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou Procurador com
poderes específicos para assinar o contrato.
17.2 Para a assinatura do contrato a empresa vencedora que possuir sede em outro estado da
federação, deverá apresentar registro secundário no CRA-BA.
17.3 O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo IV deste Edital.
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17.4 A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor e quantitativos iniciais
atualizados do contrato.
17.5 Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor (es), no prazo estipulado
acima, poderá a Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços devidamente atualizados, ou revogar a licitação, independentemente
das consequências previstas no Artigo 81 da Lei Federal n°8.666/93.
17.6 Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá(ão) no todo ou em parte, os
fornecimentos do objeto do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mesmo(s) proibido(s) de
subcontratação ou sub-rogação do instrumento contratual a ser firmado.
17.7 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter e
comprovar todas as condições de habilitação exigidas neste certame.
17.8 Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão
originária do pregão, devendo os convocados apresentarem os documentos de habilitação cuja
validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião.
17.9 Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de
habilitação na data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos
que porventura estiverem vencidos.
17.10 O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das
situações previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado,
mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento,
cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
—DORLA ,1LST~EEQW4
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18.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
18.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice de
ajuste do IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
18.3 Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando do
aumento nos valores, que comprovadamente afetem o equilíbrio físico-financeiro do Contrato,
caso em que será celebrado termo aditivo onde se discriminem os novos preços em vigor.
18.4 A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando a
majoração, acompanhado de requerimento.
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19.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.
19.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I - advertência;
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III — suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
19.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da
pena.
19.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
~2t
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Os serviços devem ser executados de segunda à sexta-feira, no horário definido pela
Administração, com jornada de trabalho semanal de acordo com as especificações e
detalhamento no TR, respeitando o intervalo de almoço previsto nas legislações, CCT e outras
subsidiárias, conforme caso.
É facultada ao Município a reformulação dos dias de trabalho e dos horários de entrada e
saída, a qualquer tempo, de acordo com suas necessidades, obedecendo à jornada legal. A
futura contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente oobjeto
deste Termo de Referência
F 1

PO

GÁMEENTO

21.1
Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade financeira da Administração,
após a protocolização da NotaFiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador
competente, liquidada pela Contabilidade e seja encaminhada à Secretaria de Finanças. Na data
da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da certidão
19
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negativa de débito com a seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de regularidade com
o FGTS, além das certidões de regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob
pena de não pagamento.
21.2 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
21.3 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 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,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
21.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como,
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
21.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
21.6 Constatando-se 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.
21.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal e trabalhista 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.
21.8 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.
21.9 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.
21.10Somente 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.
21.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
21.11.1
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. 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.
21.12 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
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21.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
21.14 Constatando-se 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.
21.15 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação.
21.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
21.17 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:
1=0,00016438
(6/100)
I—
I = (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
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As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta das
seguintes dotações:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA

é'0202~SECRETARIÃ~DE~GOVERNO+~ ''-f-:
2.002 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREFEITO
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
z0202SECRETARIA~DErGOVERNO
2.055 APOIO ÁS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0303 SECRETARIA MUNICIPALÇ-DE>ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E GESTÃO
2.058 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS FINANÇAS
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0404 SECRETARIA:MUNA.DE EDUCAÇÁO,, CULT ESPORTE tEzLAZER:
2.004 COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0404 SECRETARIA MUN:=DE'EDUCAÇÃÒ; CULT ESPORTEzExLAZER
2.004 COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0404iSECRETARIAMUN:DE EDUCAÇÃO, CULT,ESPORTEE=LAZER

GAB. DO

`
ADM. E

CULTURA

FUNDO
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ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
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2.062 - MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
I040`kSECRETARIí4.MUN:xDEEDUC7i 10~'CULI 'ESP.ORTE:E[fIÂZER
2.063 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
≥0412- FUNDO MUNICIPAL,`DE EDUCAÇÃO
___
2.007 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07101 — Recursos de Impostos Transferência de Impostos - Educação 25%.
042-FUNDO;MUNICIPALDEEDUCAÇÃÓ
2.048- GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9219 — Recursos de Impostos Transferência de Impostos - Educação 25%.
0707dSECREATARIA MUNICIPAL2DEi3NFRAÈSTRUTURA
2.025 - - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
-3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
_ _
010000 Recursos Ordinários
X0707 SECREAT.ARIA`MUNICIPAL DE=INFRAESTRUTURA
2.059 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0808 SECRETARIA MUN "DE DESENV ; ECONOMICOrSUSTENTAVEL
2.032 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -TURISMO E
MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
.,
~0808 SECRETARIA MUN:IDEDESENVECONOMICO SUSTENTAVEL
2.072 - GESTÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0511 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
T034 GERENCIAMENTOxDAS AÇOES'00 PROGRAMA DE ATENÇAOTB'ASICAv,- PAB,
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
610002 Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%
920014 Transf. de Recursos do SUS
0511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEr
2.037 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
610002 Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%
«
i
_
ú0511 .FUNDO=MUNICIPAL DE SAUDE
NO
MAC
PROCEDIMENTOS
2.066 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
610002 Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%
05IVFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2,067 - REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
610002 Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%
0609 FUNDO MUNICIPAL DE~ASSISTENCIA SOCIAL
2.022 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0609 - FUNDO MUNICIPAL DE?ASSISTENCIA SOCIAL
2.024 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0609 FUNDO MUNICIPAL DEJASSISTENCIA SOCIAL
2.026 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BF
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0609 FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA'SOCIAL
2.027 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
920029 Transferências de Recursos do FNAS
0610FUNDO 'MUN':DOS DIREITOS DA CRIANÇA~E `DO ADOLESCENTE
2.047 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS
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3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9229 — Transferência de Recursos de FNAS.

DA RESCLSA O Co`dV71~4 TU,4 L

~

23.1 A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 e 10.520/02.
23.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
23.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93
não cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
23.4. O Contrato poderá ser rescindido, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Processo
Licitatório;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, por um dos motivos
elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
124
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24.1
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no
seu todo ou em parte.
24.2
O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade,
baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
24.3
Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação
da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente
ao licitante/contratado.
~~25.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos
termos deste edital e seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e
regulamentares, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
25.2

Fica reservado à Administração o direito de:

a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos
interessados através de correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada;
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da
23
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licitação na data marcada para a sua abertura, mantidas as demais condições.
25.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
procedendo o registro da suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos, bem como
promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar
originalmente da proposta.
25.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo
no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
25.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação
no Diário Oficial do Município.
25.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Pregoeira que deverá valer-se
das disposições legais pertinentes.
25.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar
a proposta do licitante que for declarado inidôneo na área da Administração Pública.
25.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a)
Pregoeiro(a), 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.
25.9
O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
25.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime
de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras
penais e das sanções administrativas previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e
implicará, também, na inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite
da licitação.
25.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este
Pregão deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na Praça Dr° José
Gonçalves, 11, Centro, CEP 46.930- 000, na cidade de Palmeiras/BA.
25.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança dos Serviços
Prestados.

x

FORO

.

25.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a
questionamentos, impugnações, recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil,
www.licitacoes-e.com.br, sendo exclusivos responsáveis pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo "Chat de Mensagens".

I
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26.1 Fica designado o foro da Comarca de Iraquara, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento
de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

7
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6

.s..~.
AAfEXOS..I

I

►(TAL

ANEXO 1-Termo de Referencia
ANEXO II-Formulario Proposta de Preços
ANEXO Ill- Propostas de Preço
ANEXO IV- Modelo de Planilha de Composição de Custos
ANEXO V-Declaração Única- Indicados no campo VII — Dados do Edital.
ANEXO VI-Minuta Contrato
Sirleide Ribeiro da Conceição
Pregoeira- Portaria 002-2021

~
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO
Os serviços deverão ser executados em conformidade com os Planos de
Trabalho apresentado pela contratada, atendidas todas as especificações
e demais elementos técnicos constantes deste Anexo. A Prefeitura
poderá propor a implantação de alternativas operacionais, diferentes
dos planos e metodologias apresentadas nesta licitação, de forma a
assegurar a melhoria da qualidade dos serviços.

R=k

?►t

TTF.zCA-miA

DOS:B

NE~F>IGI'OS

I

1.1. Justifica-se a contratação destes tipos de serviços porque na Prefeitura Municipal de
Palmeiras não existe em seu quadro de pessoal os cargos descritos neste Termo de Referência,
não compreendendo um serviço ligado diretamente a sua atividade fim. Os objetos deste Termo
de Referência encontram amparo legal na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n° 10.520,
de 07 de julho de 2002, Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto n° 2.271, de 07 de
julho de 1997, Instrução Normativa SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008 e alterações
posteriores.
1.2.
Os serviços a serem contratados se enquadram como serviços continuados, pois a sua
interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração e causar danos
ao patrimônio público, e sua contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro.
1.3. A contratação pretendida irá permitir a ampliação do quantitativo de recursos humanos
disponibilizados às atividades de apoio, incorrendo na melhoria da infraestrutura do patrimônio
público municipal para viabilizar o local disponível aos munícipes e seus visitantes como um todo
e aos usuários que se utilizam dos nossos serviços.
1.4. Ao contratar esses serviços terceirizados, a finalidade é atender-se aos padrões de
qualidade, tempestividade e eficácia nos serviços a serem realizados, propiciando a manutenção
dos ambientes do patrimônio público municipal para a execução de suas atividades fins.

- S~RYZÇOS A $EitENt~Rli~At:3ZAD(:S:
2.1.

Os serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos do Município.

2.2. O objeto compreende a execução dos serviços a seguir relacionados que são regulares
e que deverão ser executados mediante programação previamente estabelecida e
consubstanciada nos "Planos de Trabalho":
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A relação a seguir explicita os serviços e as respectivas quantidades.

2.4. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271,
de 1997, caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não-inerentes às categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
2.5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
2.6.

Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO
Prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial.
Prestação de serviços de manutenção e conservação
de parques, jardins e cemitério.
Prestação de serviços de recuperação de vias públicas.
Prestação de serviços de reforma predial, de serviços
inerentes a construção civil, exceto pintura predial.
Prestação de serviços de pintura interna e externa de
prédios públicos.

01
02
03
04
05

UND

QUANT

Hora/homem

5.060

Hora/homem

2.200

Hora/homem

1.320

Hora/homem

2.640

Hora/homem

880

2.7. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais
pertencentes às seguintes categorias de ocupação, conforme a Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO:
ATIVIDADE OU SERVIÇO
Prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial.
Prestação de serviços de manutenção e
conservação de parques, jardins e cemitério.
Limpeza, manutenção e conservação de vias e
chaminés,
imóveis,
públicos,
logradouros
piscinas, parques, jardins e congêneres.
Prestação de serviços de recuperação de vias
públicas. Prestação de serviços de reforma
predial, de serviços inerentes a construção civil,
exceto pintura predial. Entaipador, Entijolador,
Estucador, Pedreiro de acabamento, Pedreiro de
concreto, Pedreiro de fachada, Pedreiro de
manutenção e conservação, Pedreiro de reforma
geral.
Ajudante de obras, Ajudante de saneamento,
Auxiliar de pedreiro, Meia-colher, Servente
(construção civil), Servente de pedreiro Auxilia pedreiros, carpinteiros e operadores de
equipamentos pesados. Carrega e descarrega
materiais de construção, prepara canteiros de
obras e limpa áreas de trabalho. Faz pequenas

CÓDIGO
5143-20

OCUPAÇÃO
SERVENTE DE LIMPEZA

9922-25

SERVENTE DE SERVIÇOS
GERAIS

7152-10

PEDREIRO

7170-20

SERVENTE DE OBRAS
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manutenções nos equipamentos, limpa máquinas
e ferramentas, verifica condições de uso e repara
eventuais defeitos mecânicos nas mesmas.
Pintor a pincel e rolo — Prestação de serviços
de pintura interna e externa de prédios públicos.
Realiza pintura em paredes internas e externas.
Prepara as superfícies antes de pintá-las, como
limpeza, aplicação de massa fina ou corrida e
lixamento. Aplica papel de parede e gesso para
acabamento.

O

PINTOR

7233-10

~.

DEMANDA DO ORGÃO

_

3.1.

A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

3.1.1. A execução do serviço em tela atenderá às necessidades demandadas pelas secretarias
através de Ordem de Serviços conforme as necessidades de cada setor.
Da distribuição dos serviços por secretaria:

3.2.

ITEM

SERVIÇO

H/H

Q M~ST•

EDUCAÇÃO

SAÚDE

FISTNANÇAS
SE
ADMG
GE

INFRAESTRUTURA

GOVERNO

SISTEN
AS SOCIAL

SEDESP

1

LIMPEZA:
SERVENTE
DE
Prestação
de
serviços
de
limpeza, asseio e conservação

H/H

5060

208

1040

900

624

1040

624

624

H/H

2.200

0

208

0

280

1088

0

624

H/H

1.320

0

0

0

0

1.320

0

0

H/H

2.640

104

624

208

104

1184

208

208

H/H

880

24

104

48

24

648

16

16

2

3

4

5

predial.
SERVIÇOS
SERVENTE
DE
GERAIS: Prestação de serviços
de manutenção e conservação de
parques, jardins e cemitério.
PEDREIRO I: Prestação de
serviços de recuperação de vias
públicas.
PEDREIRO II: Prestação de
serviços de reforma predial, de
serviços Inerentes a construção
civil, exceto pintura predial.
PINTOR: Prestação de serviços
de pintura interna e externa de
prédios públicos.

DÁ~RGA HO:RÀRIA
SERVIÇO
SERVENTE DE LIMPEZA: Prestação
de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial.
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS:
Prestação de serviços de manutenção
e conservação de parques, jardins e
cemitério.
PEDREIRO I: Prestação de serviços
de recuperação de vias públicas.
PEDREIRO II: Prestação de serviços
de reforma predial, de serviços
inerentes a construção civil, exceto
pintura predial.
PINTOR: Prestação de serviços de
pintura interna e externa de prédios
públicos.

QUANTIDADE
Hora/homem

LOCAL DE
EXECUÇÃO

5060

2 200

1.320

2,640

880

Nos prédios e
locais
determinados
pelo secretário
responsável
pela pasta.

HORÁRIO/
PERÍODO

CARGA
HORÁRIA

Das 7:00 as
17:00

8 horas
semanais

Das 7:00 as
17:00

8 horas
semanais

Das 7:00 as
17:00

8 horas
semanais

Das 7:00 as
17:00

8 horas
semanais

Das 7:00 as
17:00

8 horas
semanais

—D
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5.1. Consiste na realização de serviços operacionais com reformas, construções e
ampliações de ruas, praças e prédios públicos no município de Palmeiras, para
melhoria da qualidade de vida da municipalidade.
5.2.

Para fins de contratação os serviços são assim discriminados:

5.2.1. SERVENTE DE LIMPEZA: Prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial.
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS: Prestação de serviços de manutenção e
conservação de parques, jardins e cemitério.

5.2.2. PEDREIRO I

5.2.2.1.
DESCRIÇÃO: Prestação de serviços de recuperação de
(recuperação de calçamento em paralelepípedo, recuperação de meio fio).

vias públicas

5.2.3. PEDREIRO II
5.2.3.1. Prestação de serviços de reforma predial, de serviços inerentes a construção civil,
exceto pintura predial.
5.2.3.2. Sumária: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de
construção civil, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, e utilizando
processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar, ou reparar
prédios e obras similares.
5.2.3.3. Detalhada: • Executar demolições de alvenarias e peças estruturais, bem como
retirar o entulho proveniente dessa demolição, abrir e re-aterrar valas, cortar alvenaria e
piso, limpar a obra. • Efetuar a remoção do entulho da obra. • Dosar e executar a mistura
de cimento, areia, pedra e água, para obter argamassas. • Controlar o nível e o prumo
das obras em geral. • Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando
Equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços. •
5.2.3.4.
Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais do local de trabalho. •
Executar pequenas alvenarias/revestimentos, contra-pisos, passeios e fixa batentes de
madeira com argamassa (após a instalação do batente no local pelo carpinteiro). • Zelar
pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho. • Executar outras tarefas
correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. •Observar e atender as
NRs em especial 11 e 35.
5.2.4. SERVENTE
DESCRIÇÃO:
5.2.4.1.
Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na
5.2.4.2.
edificação e reforma de construção civil.
DETALHADA: • Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo5.2.4.3.
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
29

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALM EIRAS

Mais avanços, mais conquistas!

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

o

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.•
5.2.4.4.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional. • Observar e atender as NRs em especial 11 e 35.
5.2.5. PINTOR
5.2.5.1.
DESCRIÇÃO:
5.2.5.2.
Execução dos serviços e ou reparos de pintura em fachadas ou ambientes
internos, lixamento, pequenos e ou grandes áreas de reparo, executar outras tarefas
correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Pinturas em geral com
aplicadas de várias formas e com vários tipos de tintas (esmalte, acrílica, PVA, látex,
Resina ou Verniz, Massa Acrílica ou PVA Tintas Epóxi, Tinta antiferrugem, Aplicação de
Texturas, Grafiattos, etc.). Normalmente são aplicados de 2 a 3 de mãos de tinta para
cobertura e acabamento da superfície. Inclusive reparos em alvenaria, tratamento de
superfícies para pinturas, limpeza de calhas e lajes.
DETALHADA: • Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando
5.2.5.3.
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços. •Executar
outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. • Zelar pela
guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho. • Controlar o nível e o prumo das
obras em geral. • Observar e atender as NRs em especial 11 e 35.
6.

!1ATERIAIS ASEREM DISP

IBILtr

1D,`

6.1. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido,
sua substituição:

61.1, PESSOAL, EQUIPAMENTC3S E INS_UM0S
Competirá à Contratada a admissão de funcionários necessários ao desempenho
6.1.1.1.
dos serviços contratados, correndo por conta desta todos os encargos necessários e
demais exigências, das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer
natureza.
Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarem com boas referências
6.1.1.2.
necessária e em ordem.
documentação
e possuírem
Deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado ao munícipe, bem como
6.1.1.3.
cuidadosos com o bem público.
A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de
6.1.1.4.
48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom
andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, o Município não terá, em
nenhum caso, qualquer responsabilidade.
Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, ao pessoal da
6.1.1.5.
Contratada, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações.
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6.1.1.6.
São proibidas a ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de drogas, a solicitação de
gratificações e donativos de qualquer espécie.
6.1.1.7.
A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestimenta e
calçados adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de segurança quando a
situação os exigir.
6.1.1.8.
Cabe à Contratada apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os operários
devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes para a
realização dos serviços.
6.1.1.9.
Os serviços poderão ser iniciados com uniformes nos padrões habituais da
Contratada, devendo a empresa num prazo de até 30(trinta) dias a contar do fornecimento das
informações pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, providenciar a adequação às cores,
padrões, dizeres, e logotipos determinados pela Prefeitura.
6.2. Pessoal a ser empregado nos serviços: para a prestação de serviços, a empresa deverá
atender às seguintes exigências mínimas para compor o quadro de pessoal a ser empregado
na realização dos serviços:
➢
➢
➢
➢

SERVENTE DE LIMPEZA;
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS;
PEDREIRO;
PINTOR.
EPI's
ESPECIFICAÇÃO
LUVA DE RASPA
LUVA DE PANO
MASCARA
PROTETOR AURICULAR
OCULOS
FARDAMENTO ANO/PESSOA
ESPECIFICAÇÃO
CALÇA
CAMISA MANGA LONGA
BONEARABE
BOTA DE COURO

ESPECIFICAÇÃO
Vassouras
Rodo
Saco de lixo
ANCINHO
BALDE
CARRO DE MÃO
CHIBANCA

QTD/ANUAL
200
5.000
15.000
1.000
1.000

QTD
02
02
02
02
QTD/ANUAL
96
96
1200
120
144
200
20
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ENXADA
600
MARRETA
06
MARTELO
06
PÁ
250
RASTELO
200
SACHO
10
CONE
100
6.3. Todos os materiais e equipamentos de IPI'S será de
responsabilidade da contratada.
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVICOS COMUNS
7.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
OBRIGACÓES DA CONTRATADA
8.1.

~

A Contratada obriga-se a:

8.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;
8.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 48 horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da
Administração;
8.1.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
8.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
8.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.1.6. Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização dos serviços;
8.1.7. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
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8.1.8. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuições previdenciárias foram recolhidas;
8.1.9. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados;
8.1.10. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos
de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando
disponível.
8.1.11. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no
âmbito da administração pública federal;
8.1.12. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados
por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
quando for o caso;
8.1.13. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês
subsequente ao do início da execução contratual, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional,
nos termos do artigo 30, II, e § 1°, II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, caso se trate de
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo referido regime tributário que venha
a incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei.
8.1.14. Apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a referida
comunicação, o respectivo comprovante.
8.1.15. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome,
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;
8.1.16. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, CPF,
cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para fins de
divulgação na internei, nos termos do artigo 84, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.465, de 2011 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2012);
8.1.17. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
8.1.18. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação
constante do item anterior;
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8.1.19. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;
8.1.20. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual
mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do
pagamento por parte da Administração;
8.1.21. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível
de toda a mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da
Administração;

0

8.1.22. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
serviços no turno imediatamente subseqüente;
8.1.23. Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada
normal de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente
determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que
observado o limite da legislação trabalhista;
8.1.24. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;
8.1.25. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;
8.1.26. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertandoos a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à
Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

~✓

8.1.27. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
8.1.28. Fornecer mensalmente, 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;
8.1.29. 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;
8.1.30. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no
Termo de Referência;
8.1.31. Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;
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8.1.32. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.33. 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;
8.1.34. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 10 do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

0

9, BQ RIGAcÕES DA coNTRÁTANTE
9.1.

A Contratante obriga-se a:

9.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referência;
9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.1.3. 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;
9.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
9.1.5. 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;
9.1.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
9.1.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
9.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
9.1.9. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
9.1.10. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
9.1.11. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
9.1.12. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de
diárias e passagens.
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10.1. O valor máximo global é de R$ 1.988.368,80 (um milhão novecentos e
oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Item

Especificação

1

Prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial.
Prestação de serviços de manutenção e
conservação de parques, jardins e cemitério.
Prestação de serviços de recuperação de vias
públicas.
Prestação de serviços de reforma predial, de
serviços inerentes a construção civil, exceto
pintura predial.
Prestação de serviços de pintura interna e
externa de prédios públicos.

2
3
4
5

Valor Total
Quant.
Estimada
12 MESES

Unid.

Horas
por
Mês

Quant.
mês

Valor
Hora

H/H

5.060

12

12,03

60.871,80

730.461,60

H/H

2.200

12

12,03

26.466,00

317.592,00

H/H

1.320

12

16,19

21.370,80

256.449,60

H/H

2.640

12

16,19

42.741,60

512.899,20

H/H

880

12

16,19

14.247,20

170.966,40

V. Mês

Valor Total R$ 165.697,40 1.988.368,80

10.2. O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados
mediante preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços
praticados no mercado em contratações similares.
~ : DA~:.D.OTA,ÇAO,; Õ,R„ÇA MENT/ART1A
11.1.

~

As despesas Correrão por conta das Seguintes Dotações;

SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA

'02O2~SEGRETARIA~DE}=GÒVEBNO
2.002 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREFEITO
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0202 SECRETARIA DE GOVERNO.`
2.055 APOIO ÁS AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
X0303"SECRETARIA:MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS Eá;GESTÃO,
2.058 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS FINANÇAS
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
~0404•SEGRETARÏA~MUN:~;DE~ EDUG{l°C,~ÃO.`CULTt~ESPORTE~E~isAZER
2,004 COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0404 SECRETARIA MON; DE EDUCAÇÃO, CULT ;'ESPORTE E'LAZER'""'
2.004 COORDENAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0404 SECRETARIA MUN'~ DEn EDUCAÇÃO, CUIT%ESPORTE ìE LAZER
2,062 - MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
~04Ò4~SECRETARIAj~'NIUN~~DE~EDUCAÇÃO~GULTS~ESPO'RTE;~Et=L~i4ZER
2,063 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
~f•~F~
04i2- FUNDOyMUNICZP„ALíDE~EDUCAÇÃO

°~
GAB. DO

_

...

ADM. E

CULTURA

.. `
FUNDO

_ .

~
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ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE:
SECRETARIA
ELEMENTO DE DESPESA
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2.007 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS- FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07101 — Recursos de Impostos Transferência de Impostos - Educação_25%.
0412- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2,048- GERENCIAMENTO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9219 — Recursos de Impostos Transferência de Impostos — Educação 25%.
0707.SEGREATARIA MUNICIPAL DE„INF„RAESTRUTURA'
2.025 - - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
.~
0707 SECREATARIA MUNICIPAL DE-INFRAESTRUTURA
2.059 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0808ãSECRETARIAyMUN:'DE DESENV ECONOMICO SUSTENTAVEL
2.032 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -TURISMO E
MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
t'
0808 SECRETARIA;MUNI, DE DESENVECONÕMICÒ SUSTENTAVEL
2.072 - GESTÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21034 - GERENCIAMENTO.DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO'BASICA - PAB --:.:--3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
610002 Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%
920014 Transf. de Recursos do SUS
0511 FUNDO:MUNICIPAL DE.`SAUDE
2.037 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
610002 Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%
511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
v,05
2.066 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
610002 Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%
SAUDE -. 0511 FUNDO MUNICIPAL
2.067 - REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
610002 Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%
-X0609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.022 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0609-- FUNDOyMUNICIPAL DE ASSISTENCIA ,SOCIAL
2.024 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0609 FUNDO MUNICIPAL;DE*ASSISTENCIA SOCIAL
2.026 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BF
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
010000 Recursos Ordinários
0609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-,
2.027 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
__
920029 Transferências de Recursos do FNAS
0610 FUNDO MUNcÉDOS DIREITOS DA CRIANÇA EÉDOtADOLESCENTE
2.047 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9229 — Transferência de Recursos de FNAS.
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12.1. Consoante o artigo 45 da Lei no 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência
de dano de difícil ou impossível reparação.
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERNÏGO5
13.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997.
13.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
13.3. A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da
Contratada, referentes aos empregados alocados na execução do contrato, deverá seguir o
disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução
Normativa n° 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras
medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.
13.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de
produtividade.
13.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei no 8.666, de 1993.
13.8. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
14. ©AS ÌNFRACCES E DAS SANCOES ADMYNÌS

~I' ''

14.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei n°
10.520 de 2002, no Decreto n° 3.555 de 2000 e no Decreto no 5.450, de 2005. Ficará impedido
de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF e no Cadastro de
fornecedores da Universidade Federal de Prefeitura Municipal de Palmeiras-BA, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais
previstas neste edital, o licitante que:
14.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;
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14.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;
14.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
14.1.4. Apresentar documentação falsa;
14.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
14.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;
14.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
14.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
14.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
14.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS-BA, enquanto durarem os fatos de impedimento, por
prazo não superior a 02 (dois) anos, nos casos citados no item 16.1, conforme detalhado nos
itens 16.1.1 ao 16.1.9.
14.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 16.1, sempre que
a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.
14.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PALMEIRAS-BA poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as
multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e
demais legislações aplicáveis à espécie;
14.5. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso
do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui
estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;
14.6. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;
14.7. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de
qualquer outra obrigação pactuada;
14.8. As sanções previstas nos itens 16.1 e 16.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com a de multa.
14.9. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS-BA, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas nos itens 16.2 e 16.3.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
14.10.
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
14.11.
0 percentual de multa previsto no item 16.4 incidirá sobre o valor atualizado do
contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e
adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC - Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia
do efetivo pagamento da multa.
14.12.
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos
esses
Efetuados
administração.
pela
devidos
eventualmente
pagamentos
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descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou
pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à
agência do Banco do Brasil S/A, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, por
meio de Guia de Recolhimento da União - GRU.
14.13.
Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem
imediatamente acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente
cobrança pelos meios legais.
14.14.
Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato
poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei no. 8.666/93, bem
como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos
eventualmente causados à CONTRATANTE.
14.15.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
14.16.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
D

16 ENCI~A: DO ON

15.1. O início da prestação dos serviços será em 12 (doze) meses após a assinatura do
contrato. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n°
8.666, de 1993.
15.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
15.3. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em
relação à realização de uma nova licitação.
15.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando:
15.5. O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços, para
readequação ao referido limite;
15.6. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos;
15.7. Para tanto, a Contratante consultará o SICAF, o Cadastro Nacional de Empresas
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
Inidôneas e Suspensas —
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
Justiça
de
Nacional
Conselho
pelo
mantido
Administrativa,
Improbidade
de
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em nome da empresa contratada
e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
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15.8. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.9. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou
variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência
da contratação.
15.10.
aditivo.

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo

o

0
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ANEXO II
(papel timbrado da empresa)
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Prezados Senhores,

o

Tendo examinado o Edital, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em
conformidade com o edital mencionado, e declaramos que:
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.° 10.520/02,
Decreto Municipal 2.184/2011, a Lei n.° 8.666/93 e suas aliterações posteriores às cláusulas e condições constantes
deste Edital.
2. Propomos a Prefeitura Municipal de Palmeiras — BA., a prestação dos serviços objeto desta licitação, obedecendo às
estipulações do correspondente Pregão e asseverando que:
a) Observaremos, integralmente, as normas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento dos produtos e a
prestação dos serviços objeto desta licitação;
b) Em caso de divergência do preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último;
c) Cotamos como preço para a Prestação de Serviços do objeto desta licitação, os valores constantes no presente
Anexo;
d) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações
decorrentes da licitação, e;
e) O prazo de validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias úteis.

o

1. Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as
condições do Edital.
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ANEXO IV
(papel fimbrado da empresa)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS)

PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

Item

1
2
3

4

5

TIPO DE LICITAÇÃO

NÚMERO

Pregão ELETRONICO

024/ 2021

INSC. ESTADUAL:
FONE-FAX

Especificação
Prestação de serviços de limpeza,
asseio e conservação predial.
Prestação de serviços de
manutenção e conservação de
parques e jardins.
Prestação de serviços de
recuperação de vias públicas.
Prestação de serviços de reforma
predial, de serviços inerente a
construção civil, exceto pintura
predial.
Prestação de serviços de pintura
interna e externa de prédios públicos.

e-mail

Unidade Estimada

Valor estimado
Valor Total
Valor
Valor
total/mes
unitário

h/h

5.060

12,03

60.871,80

730.461,60

h/h

2.200

12,03

26.466,00

317.592,00

h/h

1.320

16,19

21.370,80

256.449,60

h/h

2.640

16,19

42.741,60

512.899,20

h/h

880

16,19

14.247,20

170.966,40

TOTAL MENSAL: 165.697,40
1.988,368,80
TOTAL GLOBAL (12 MESES):
NOTA:
Os critérios de aceitação dos Serviços obedecerão exigências no TR:
Validade da proposta:
Assinatura e Carimbo do CNPJ da Firma representante legal
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ANEXO V
DECLARAÇÃO ÚNICA

Inscriçaõ Estadual
inscrita no CNPJ: n°
A Empresa
,
n°
, por intermédio de seu representante legal o(a)Sr.(a)
, para fins de
e do CPF n°
portador(a) da Carteira de Identidade n°
participação no Pregão Eletrônico n° N° 002/2022 PE, sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da
lei, DECLARA:

0

a) Que esta empresa é considerada ( ) MICROEMPRESA!(_ ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE , conforme
Incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está excluída das
vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.Obs: assinalar com "X"
a opção da empresa;
b) Que, em cumprimento à Portaria SDE n° 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: (a) a proposta anexa foi
elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta
anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer
integrante da contratante antes da abertura oficial das propostas;
C) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto
no inciso XXXIII, artigo 7° da Constituição Federal.

0

d) Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não
esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a comunicar qualquer
ocorrência de fatos supervenientes.
e) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no inciso VII
do art. 4° da Lei n° 10.520/2002.
de

de 2021.

Assinatura do representante da empresa
(nome e número da identidade)
OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente a proposta de preço e documentação de
habilitação.
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PREGÃO ELETRÔNICO N°: 024/2021 PE
PROCESSO ANUAL N° 020/2021
Minuta Contrato - ANEXO VII
CONTRATO N.°
MUNICÍPIO
EMPRESA

✓2021 - INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O
DE
PALMEIRAS
E
A

ICONTRATANTES: "MUNICÍPIO DE PALMEIRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede a Praça Dr. José Gonçalves n.° 11, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
13.922.638/0001-37
e
doravante
denominada
CONTRATANTE/
a
empresa
Pessoa Jurídica de Direito Privado,
estabelecida à Rua
inscrita no CNPJ/MF n°
e Inscrição Estadual n°
IIREPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Prefeito Municipal, Sr. Ricardo
de Oliveira Guimarães, brasileiro, portador do CPF/MF n°.689.283.865-00 e Cédula de
Identidade RG 8983868-88 SSP/BA, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua
n°
, e a CONTRATADA o Sr
, brasileiro, residente e domiciliado na cidade
de
, a Rua.
,
Ill - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência do
Processo Licitatório, gerado pelo Pregão ELETRÔNICO N° 0 N° 024/2021 PE, que faz parte
integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.
IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele
contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste, a contratação de empresa especializada em fornecimento de mão
obra para prestação de serviços de manutenção predial, conservação de jardins, recuperação de
vias públicas e apoio operacional, para atender as necessidades do Município de Palmeiras/Ba.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 A Contratada obriga-se a:
2.1.2 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no
Termo de Referência e em sua proposta;
2.1.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo máximo de 48 horas, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, a critério da Administração;
2.1.4 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
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2.1.5 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
2.1.6 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
2.1.7 Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização dos serviços;
2.1.8 Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
2.1.9 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuições previdenciárias foram recolhidas;
2.1.10 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados;
2.1.11 Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico,
quando disponível.
2.1.12 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do
nepotismo no âmbito da administração pública federal;
2.1.13 Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual - EPI, quando for o caso;
2.1.14 Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês
subsequente ao do início da execução contratual, sua exclusão obrigatória do Simples
Nacional, nos termos do artigo 30, II, e § 1°, II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, caso
se trate de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo referido regime
tributário que venha a incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei.
2.1.15 Apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a referida
comunicação, o respectivo comprovante.
2.1.16 Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome,
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;
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2.1.17 Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo,
CPF, cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para
fins de divulgação na Internet, nos termos do artigo 84, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.465, de
2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012);
2.1.18 Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o
respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
2.1.19 Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação
constante do item anterior;
2.120 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;
2.1.21 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual
mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do
pagamento por parte da Administração;
2.1.22 Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível
de toda a mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da
Administração;
2.1.23 Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
serviços no turno imediatamente subseqüente;
2.1.24 Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada
normal de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente
determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que
observado o limite da legislação trabalhista;
2.1.25 Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;
2.1.26 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;
2.1.27 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 Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de
função;
2.1.28 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
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2.1.29 Fornecer mensalmente, 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;
2.1.30 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;
2.1.31 Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto
no Termo de Referência;
2.1.32 Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;
O

2.1.33 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.1.34 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;
2.1.35 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
,ô,
3.1

O

I~ACÓES Ll~A CONTRATANT
A Contratante obriga-se a:

3.1.2 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;
3.1.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
3.1.4 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;
3.1.5 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
3.1.6 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;
3.1.7 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
3.1.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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3.1.9 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
3.1.10 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao
usuário;
3.1.11 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
3.1.12 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
3.1.13 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de
diárias e passagens.
CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
4.1

Os serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos do Município.

4.2
0 objeto compreende a execução dos serviços a seguir relacionados que são
regulares e que deverão ser executados mediante programação previamente estabelecida
e consubstanciada nos "Planos de Trabalho":
4.3

A relação a seguir explicita os serviços e as respectivas quantidades.

4.4
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
2.271, de 1997, caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não-inerentes às categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
4.5
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ 00.000,00. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),
fixo e irreajustável, de acordo com os valores insertos na planilha em anexo.
5.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da
operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.
5.3 — O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos
materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
5.5 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada,
obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;
5.6 — Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
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5.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em
dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das
Certidões Negativas de Débito (FGTS, TRABALHISTA, CND FEDERAL, ESTADUAL e CND
MUNICIPAL).
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE, REEQUILIBRIO E REVISÃO:
6.1— Os preços serão reajustados, respeitada a periodicidade mínima de (01) um ano, a contar
da data da proposta ou da data do último reajuste, desde que solicitado e devidamente
comprovada a variação dos custos do contrato, limitando à variação do IPCA- Indice de Preços
ao Consumidor Amplo.
6.2. Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando do
aumento nos valores, que comprovadamente afetem o equilíbrio físico-financeiro do Contrato,
caso em que será celebrado termo aditivo onde se discriminem os novos preços em vigor.
6.3. A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando a majoração,
acompanhado de requerimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO:
O prazo do contrato será ATÉ 31/12/2021, podendo ser reaberto novo contrato no ano
subsequente até atingir os 12 (doze) meses previstos para contratação/fornecimento, contados
da assinatura deste instrumento, ou prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos
da Lei 8.666/93, ou ainda rescindido, a qualquer tempo, nos termos da referida Lei.
CLÁUSULA OITAVA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das
seguintes dotações orçamentárias:
02— Prefeitura Municipal de Palmeiras
ORGÃO
02- Secretaria de Governo
UO
2002 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos — Gabinete do Prefeito
AÇÃO
3.3.90.30.00 — Material de Consumo
ELEMENTO DESPESA
0100
FONTE
02— Prefeitura Municipal de Palmeiras
ORGÃO
03 - Secretaria Municipal de Administração Finanças e Gestão
UO
2058 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos- Adm. e Finanças
AÇÃO
3.3.90.30.00 — Material de Consumo
ELEMENTO DESPESA
FONTE
0100
03— Fundo Municipal de Saúde
ORGÃO
05 —Secretaria Municipal de Saúde
UO
2034 — Gerenciamento das Ações do Programa de Atenção Básica — PAB
AÇÃO
AÇÃO
2036 — Gerenciamento das Ações de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica )
2037 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos- F M S
AÇÃO
2066 — Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC
AÇÃO
2080 — Enfrentamento e Combate a Pandemias
AÇÃO
3.3.90.30.00 — Material de Consumo
ELEMENTO DESPESA
6102/9214
FONTE
ORGÃO
UO

04— Fundo Municipal de Assistência Social
06 - Secretaria Municipal de Assistência Social
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AÇÃO
2022 — Apoio às Ações do Conselho Tutelar
AÇÃO
2024 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos - F M A S
AÇÃO
2026 — Índice de Gestão Descentralizada — IGD -BF
AÇÃO
2027 — Ações de Proteção Social Básica - PSB
ELEMENTO DESPESA
3.3.90.30.00 — Material de Consumo
FONTE
0100/ 8228/ 9229
ORGÃO
02— Prefeitura Municipal de Palmeiras
UO
07- Secretaria Municipal de Infraestrutura
AÇÃO
2059 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos- Infraestrutura
3.3.90.30.00 — Material de Consumo
ELEMENTO DESPESA
FONTE
0100
ORGÃO
02— Prefeitura Municipal de Palmeiras
UO
08 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável
2032 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos- Turismo e Meio
AÇÃO
Ambiente
AÇÃO
2061 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos- FMMA
3.3.90.30.00 — Material de Consumo
ELEMENTO DESPESA
FONTE
0100
ORGÃO
02— Prefeitura Municipal de Palmeiras
09 — Fundo Municipal de Educação
UO
2007 — Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos- FME
AÇÃO
2011 — Ampliação da oferta do Transporte Escolar
AÇÃO
2019 — Ampliação do Programa Estadual de Transporte Escolar- PETE-BA
AÇÃO
AÇÃO
2048 — Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 — Material de Consumo
ELEMENTO DESPESA
FONTE 710119215/9219/9222

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:
9.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.
9.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I - advertência;
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
Ill — suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
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9.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da
pena.
9.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento
devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto,
adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o
judicialmente.

eventualmente
recolhida pela
pelo município
caso, cobrado

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
- A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação
de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O presente Contrato vigorará do dia

/

/

à

/

/

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA GARANTIA
A empresa fornecedora deverá prestar garantia mínima pelo período de 12 meses, sem
qualquer ônus para a contratante. O prazo de garantia terá início após o atesto da Nota Fiscal.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Iraquara-Bahia, para dirimir questões oriundas deste Contrato.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as
quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
PALMEIRAS-BA,

de

Ricardo Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal
Contratante

de 2022.

CPF:
Contratado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PALM
EIRAS
Mais avanços, mais conquistas!

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00212022 PE
DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Dados da empresa
Nome:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Dados do representante para assinatura do contrato
Nome:
Qualificação:
CPF:
RG:
Vinculo:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Dados Bancários:
Agencia:
Conta:
Banco:

Observação: os dados bancários deverão ser entregue junco a proposta de preços e deverá ser os mesmos dados para todas
os pagamentos, não podendo ser alterados sem previas autorização e comunicação da empresa com a Prefeitura municipal
de Palmeiras- Setor da Administração e Finanças.

Assinatura do responsável
pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo
do CNPJ)
Local e data
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022 PE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do edital de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022 PE, possui 54
(cinquenta e quatro) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas e rubricadas por minha pessoa.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeiras, Estado do Bahia,

Palmeiras — Bahia, 12 de Janeiro de 2022.

Sirleide Ribeiro da Conceição
Pregoeira
02/2021
N.°
de 04/01/2021
Port.

0
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