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Decretos

DECRETO N° 14 / 2021
Dispõe sobre as medidas para o combate e enfrentamento
da pandemia provocada pelo Coronavírus – COVID-19, e dá
outras providências.

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional – ESPII pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 30 de Janeiro de 2020,
em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus – COVID-19
CONSIDERANDO a situação de calamidade pública no Município de Rio do Antônio decretado
em 18 de Janeiro de 2021 (Decreto n° 003/2021) em razão da pandemia provocada pelo
Coronavírus – COVID-19.
CONSIDERANDO a necessidade de medidas de combate e enfrentamento da pandemia
provocada pelo Coronavírus visando a mitigação de disseminação da doença em face dos
elevados riscos de saúde pública.
CONSIDERANDO o iminente colapso das redes públicas e privadas de Saúde.
CONSIDERANDO os Decretos do Governo do Estado da Bahia, que estabelecem restrições e
medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, ESTADO DA BAHIA, no uso
legal das suas atribuições,

DECRETA:
Art. 1°. A suspensão por tempo indeterminado da realização de eventos em que ocorra
a aglomeração de pessoas, incluindo reuniões, eventos públicos e particulares, campeonatos,
torneios, jogos esportivos.
Art. 2°. Fica autorizada a realização de reuniões em Associações Comunitárias,
Conselhos Municipais e órgãos da Administração Pública Municipal, observando o limite de 10
(dez) pessoas em cada estabelecimento, desde que disponibilize álcool (70°INPM), álcool gel
(70°INPM) ou sabonete líquido aos participantes, determine o uso obrigatório de máscara e
que seja realizada em espaços com ventilação adequada, respeitando o distanciamento
mínimo de 1,5m entre as pessoas.
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Art. 3°. Autoriza a realização de feiras livres, somente por feirantes do Município,
previamente cadastrados junto a Vigilância Sanitária, devendo a montagem das barracas
obedecer ao distanciamento mínimo de 03 (três) metros uma das outras, o que será fiscalizado
pela equipe de Vigilância Sanitária e prepostos da Administração Pública Municipal, sendo
obrigatório o uso de máscaras pelos funcionários em serviço, usuários e clientes e a
disponibilização de álcool (70°INPM) ou álcool gel (70°INPM).
Art. 4°. Fica suspenso o atendimento presencial nos órgãos e entidades da
administração pública municipal, ficando restritos a trabalho interno, exceto os serviços
vinculados à Saúde Pública.
Art. 5º. Fica autorizado o funcionamento presencial dos seguintes estabelecimentos
comerciais no âmbito do Município, observando as regras a seguir:
I – Supermercados, Mercearias e afins, Mercados Municipais, Açougues e Quitandas das
05h00min às 18h30min de Segunda a Sexta, e das 05h00min às 12h00min aos Sábados,
sendo proibido a abertura aos domingos, restrito a entrada de 03 (três) pessoas por ambiente,
de modo a evitar aglomeração;
II – Padarias das 05h00min às 18h30min de Segunda a Sexta, e das 05h00min às 12h00min
aos Sábados, 05h00min às 10h00min aos domingos. Fica definitivamente proibido a entrada de
clientes nas Padarias, ficando restrito o atendimento somente para entrega do produto,
devendo ser instaladas barreiras nas portas para que faça cumprir o determinado.
III – Restaurantes das 05h00min às 18h00min de Segunda a Sexta, com limite máximo de 25%
(vinte e cinco por cento) da capacidade total de cada estabelecimento, ficando proibido a
abertura aos sábados e domingos.
IV - Bares, Lanchonetes, Pizzarias e Sorveterias das 05h00min às 18h00min de Segunda a
Sexta, sendo proibido a abertura aos sábados e domingos, assim como, proibida a entrada de
clientes e utilização de mesas e cadeiras, sendo restrito o atendimento somente para entrega
do produto, devendo ser instaladas barreiras nas portas para que faça cumprir o quanto
determinado.
V – Academias e Estúdio de Pilates com horário das 05h00min às 18h30min de Segunda a
Sexta, e das 05h00min às 12h00min aos Sábados, com limite máximo de 03 (três) pessoas por
vez, sendo proibido a abertura aos domingos, ficando os proprietários responsáveis pelo
cumprimento do uso de máscaras e ainda disponibilize álcool (70°INPM) para limpeza dos
equipamentos e álcool gel (70°INPM) para higienização das mãos dos clientes, vedada a
permanência de qualquer usuário com sintomas gripais.
VI – Farmácias e Postos de Combustíveis de segunda a domingo com limite de entrada de 03
(três) pessoas por ambiente;
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VII – Lojas de roupas, de produtos para o lar, loja de material de construção e afins, agências
bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e correios das 06h00min às 18h00min de
Segunda a Sexta, e das 06h00min às 12h00min aos Sábados, sendo proibido a abertura aos
domingos, restrito a entrada de 03 (três) pessoas por ambiente, de modo a evitar aglomeração;
VIII – Salões de Beleza das 06h00min às 18h00min de Segunda a Sexta, e das 06h00min às
12h00min aos Sábados, com agendamento prévio de 01 (uma) pessoa por vez, sendo proibido
a abertura aos domingos.
IX – Hotéis e Pousadas, com limite de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade do
estabelecimento, com a obrigação de realizar esterilização do ambiente a cada check-in e
check-out;
X – Cultos, Missas e outras celebrações religiosas observando o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) da capacidade de ocupação em cada estabelecimento, respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas e o uso obrigatório de máscaras por todos.
§1°. Fica obrigatório o uso de máscaras pelos funcionários em serviço, usuários e clientes.
§2°. Os estabelecimentos deverão manter ambientes com ventilação adequada, higienização
de toda estrutura física e fornecer aos clientes meios para higienização das mãos, seja com
álcool (70°INPM), álcool gel (70°INPM) ou sabonete líquido;
§3°. Os estabelecimentos deverão controlar a entrada e saída de clientes, no limite máximo de
03 (três) clientes por vez, sendo recomendado um funcionário para organizar e controlar as
filas externas, respeitando a distância mínima de 1,5m entre as pessoas e realizando a
higienização das mãos dos clientes com álcool (70°INPM) ou álcool gel (70°INPM).
§4º. Após os horários estabelecidos nos incisos acima, ficam os estabelecimentos comerciais
autorizados às vendas pelo sistema delivery até as 24h, restrito a pedidos feitos por telefone e
entregas domiciliares, sendo proibido a retirada no local.
§5º. Ficam sujeitos à aplicação de sanções e multas previstas neste decreto, aqueles
comerciantes que permitirem a entrada de pessoas que ultrapasse os limites impostos neste
artigo.
Art. 6°. Fica permitido o atendimento nas Clínicas Médicas e Odontológicas desde que
previamente agendado pelos pacientes, assim como, para os serviços que são considerados
como urgência e emergência, sendo obrigatório aos profissionais e pacientes a seguirem
rigorosamente os protocolos de segurança do Ministério da Saúde.
Art. 7°. Fica determinado a todos os empreendedores informais de venda de alimentos
de rua, carros de lanches ambulantes, churrasquinho ou afins, a funcionarem das 05h00min às
18h00min de Segunda a Sexta, sendo proibido a abertura aos sábados e domingos, ficando
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restrito ao atendimento somente para entrega do produto, devendo ser instalados barreiras
para que faça cumprir o determinado.
§ 1°. Em caso de descumprimento, ficam os empreendedores informais responsáveis por
eventuais aglomerações no entorno da sua comercialização, sob pena de medidas
administrativas cabíveis.
Art. 8°. A realização de velórios e enterros ficarão restritos à permanência de 10 (dez)
pessoas ao mesmo tempo no ambiente e com no máximo 06h (seis horas) de duração,
respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas, ficando vedada a aglomeração no
entorno das dependências, desde que a causa mortis não seja COVID-19, observadas as
recomendações do Ministério da Saúde.
Art. 9º. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em logradouros e praças
públicas, mesmo que adquiridas através de sistema delivery.
Art. 10. A fiscalização para o cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto
caberá à Equipe da Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil, podendo
apurar possível infração de medida sanitária preventiva nos termos do Art. 268 do Código
Penal, sem prejuízo de demais medidas administrativas e criminais cabíveis, incluindo o
pagamento de multa pecuniária no valor de R$700,00 (setecentos reais) que será revertido em
cestas básicas, assim como a suspensão temporária de funcionamento dos estabelecimentos
que descumprirem as normas sanitárias.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Rio do Antônio, 06 de abril de 2021.

GERSON DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito Municipal
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Licitações

Processo administrativo nº 63/2021
Pregão Presencial nº 013/2021
DECISÃO
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

A Pregoeira Oficial do Município de Rio do Antônio - Bahia, no uso
de suas atribuições, acatando o parecer jurídico desta instituição, vem manifestar
decisão a respeito da Impugnação ao Edital 017/2021 que teve como objeto Contratação
de empresa para o fornecimento de Pneus, Câmaras de ar e Protetores para os diversos
setores desta municipalidade.
A Empresa impugnante, CONSTANTINO PNEUS EIRELI, via email recebido em 05 de abril do corrente ano, alegou, numa breve síntese, que o edital
necessita ser retificado vez que “[...] a divisão do objeto em LOTES apresenta-se como
medida restritiva e prejudicial à economicidade do certame”.
É o relatório.

I - DA TEMPESTIVIDADE
A abertura do Pregão Presencial 013/2021 está previsto para o dia
09/04/2021, às 8:30h, sendo que a impugnação fora recebida através de e-mail do setor
no dia 05/04/2021.
Pois bem, conforme leciona o art. 12 do Decreto nº 3.555/2000:
Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do pregão.

Ante o exposto, a impugnação foi remetida tempestivamente para a Pregoeira e sua
Equipe de Apoio, via e-mail, conforme preconiza o instrumento convocatório. Sendo
assim, passamos à análise do mérito da impugnação.
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II - DO MÉRITO
No que tange às contratações realizadas mediante licitação, deve a
Administração Pública, em observância ao disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93,
garantir a igualdade na participação dos licitantes e a selecionar a proposta mais
vantajosa, em observância aos princípios básicos descritos na mencionada lei.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que a Administração procura
sempre atender ao interesse público, respeitando todos os princípios basilares da
administração pública, sobretudo ao princípio da legalidade, portanto, pode a
Administração com base na conveniência e oportunidade, exigir características que
melhor protejam as suas necessidades, sem causar qualquer ofensa aos princípios da
competitividade, da igualdade e da economicidade.
Cumpre destacar que a discricionariedade da Administração para
definir o objeto da licitação encontra-se disposta no art. 23, § 1°, da Lei n° 8.666/93,
onde versa que:
Art. 23 [...]
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela
Administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala.

No mesmo sentido, a jurisprudência do TCU diz que:
O § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93 estabelece a
possibilidade de a Administração fracionar o objeto
em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade
técnica e econômica. Nos termos do § 2º, o
fracionamento da contratação produz a necessidade de
realização de diversas licitações. O fundamento do
parcelamento é, em última instância, a ampliação da
competitividade que só será concretizada pela abertura
de diferentes licitações. Destarte, justifica-se a exigência
legal de que ser realize licitação distinta para cada lote
do serviço total almejado.”Acórdão nº 2.393/2006.
Plenário.

Da mesma forma temos o Acórdão TCU nº 5260/2011:
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REPRESENTAÇÃO DE LICITANTE. PREGÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS. ADJUDICAÇÃO
POR
LOTE.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES.
CONHECIMENTO
E
ARQUIVAMENTO.
Inexiste
ilegalidade
na
realização de pregão com previsão de adjudicação
por lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam
integrados por itens de uma mesma natureza e que
guardem correlação entre si.

Ressalta-se, ainda, que durante a elaboração do Termo de Referência e
do Edital, pelo setor competente, foi levado em consideração na composição dos lotes o
agrupamento de itens com características semelhantes, pautado nas características do
mercado, respeitando-se a ampliação da competitividade, portanto, não há o que se falar
em quaisquer prejuízos à economia municipal já que os itens de cada lote possuem a
mesma natureza.
Ao escolher pelo critério de julgamento por lote, o município deixa de
“onerar o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de
recursos humanos e da dificuldade de controle”, buscando celeridade processual e
seleção da proposta mais vantajosa para a administração.
Por fim, não há ilegalidade alguma em se agrupar itens em lotes, como
alega a empresa Impugnante, desde que, evidentemente, exista um padrão de
similaridade, um liame de semelhanças na caracterização dos objetos, o que se pode
observar em todo o Anexo I do edital do Pregão Presencial nº 13/2021.
Após a presente impugnação observou-se que o referido edital havia
incluído itens idênticos em 2 lotes, por esta razão, será realizada a sua republicação para
que seja retificado o mesmo, mantendo-se a licitação por menor preço por lote.

III - CONCLUSÃO
Não obstante ao já exposto e utilizando-se do princípio da legalidade e
isonomia, o opinativo jurídico pelo conhecimento da impugnação e no mérito,
JULGANDO-O IMPROCEDENTE.
Rio do Antônio, 06 de abril de 2021.

Aldalúcia Prates Silveira
Pregoeira
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Editais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2021
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Rio do Antônio, sediada na
Praça Coronel Souza Porto – centro – Rio do Antônio/Ba, realizará licitação, para registro de preços, na
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538,
de 06 de outubro de 2015, Instrução Normativa 02/2018 – TCM/BA, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 19 de abril de 2021
Horário: 08h:30min
1. DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada de profissionais para secretaria de
saúde, obras e administração, nos termos da Instrução nº 02/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
1.2.
A licitação será dividida em itens, todos agrupados em lotes, conforme tabela constante do Termo de
Referência.
1.3.
O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DO CREDENCIAMENTO
2.1.
O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, representado por seu
representante legal ou por procurador que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes,
identificar-se exibindo documento de identificação oficial que contenha foto.
2.2.
O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, com todas as alterações, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e
posse dos administradores.
2.2.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto ou contrato social ou outro instrumento de registro
comercial registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
2.2.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular (com reconhecimento de
firma), com poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante
para a outorga.
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2.2.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
2.3.
Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou
cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela Pregoeira ou equipe de apoio.
2.4.
É vedada a representação de mais de um proponente por um mesmo representante legal ou procurador,
sob pena de exclusão da licitação.
2.5.
Iniciada a sessão pública, não caberá desistência da proposta.
2.6.
A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da licitante por
ele representada, salvo autorização expressa pela Pregoeira.
3.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1.
Poderão participar deste Pregão, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação e atendam as condições de credenciamento previstas neste edital.
3.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.
3.3.
Não poderão participar desta licitação:
3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
3.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);
3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
3.3.5. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvência,
em processo de dissolução ou liquidação;
3.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
3.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário);
3.3.8. que tenham condenações cíveis por ato de improbidade administrativa; (Acórdão n.º 1793/2011 – TCU Plenário)
3.3.9. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa SEGES/MP nº
05/2017)
3.3.10. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP
nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a
AGU.
3.4.
Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja
administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
3.4.1. detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou
3.4.2. de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
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3.4.3. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º,
inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de
2010);
3.4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos
serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
3.5.
Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá apresentar as seguintes declarações:
3.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;
3.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
3.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
3.5.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
3.6.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1
No local, data e hora fixados no preâmbulo, apresentarão os licitantes suas propostas em 2 (dois)
envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente
na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO – BA
SETOR DE LICTAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
Objeto:contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada de
profissionais para secretaria de saúde, obras e administração, nos termos da Instrução nº 02/2018 do Tribunal de
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Contas dos Municípios do Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
edital e seus anexos.
(Razão social da empresa licitante)
(Endereço, telefone, e-mail da empresa licitante)

ENVELOPE Nº 02 –HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO – BA
SETOR DE LICTAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
Objeto:contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada de
profissionais para secretaria de saúde, obras e administração, nos termos da Instrução nº 02/2018 do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
edital e seus anexos.
(Razão social da empresa licitante)
(Endereço, telefone, e-mail da empresa licitante)
4.2.
O licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, mas de
forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados acima, a declaração de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação (Anexo 3), nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, e
do art. 10, V, do Decreto Estadual n.º 31.863, de 16.09.2002.
4.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
4.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer orientações ou decisões proferidas na sessão pública.
4.5.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação.
4.6.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
4.7.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
4.8.
Os documentos dos envelopes “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e “B” DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo.
4.9.
Os documentos doENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOSserão apresentados exclusivamente no
impresso padronizado do licitante, as quais deverão ser preenchidas integralmente por processo mecânico ou
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eletrônico pelo licitante e devidamente rubricadas pelo representante legal ou por procurador com poderes
expressos para representá-lo no pregão.
4.10. Os preços serão apresentados em algarismos e por extenso e cotados em moeda nacional, prevalecendo,
em caso de discrepância, a indicação por extenso.
4.11. Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverão ser
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei
Federal n.º 8.666/93, e rubricados pelo representante legal do licitante.
4.12. A Pregoeira poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos.
4.13. O ENVELOPE “B” conterá os documentos especificados para este Edital.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá formular sua proposta, no mínimo, com as seguintes informações:
5.1.1 Valor unitário e total do item, bem como o valor total do lote;
5.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.5.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme
anexo deste Edital;
5.5.1 A Contratada deverá 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 do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
5.5.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da
contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n.
8.666/93.
5.5.3 A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles
estimados para as ocorrências de fatos geradores.
5.6.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
5.6.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual;
5.6.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e
haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do
débito.
5.7.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses,
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devendo o licitante ou contratada apresentar a Pregoeira ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da
adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
5.8.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.9.
Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime
de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores
em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme
art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.
5.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os
serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituição.
5.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
5.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
5.13.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilização e após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1.
No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os licitantes, com as
declarações previstas neste edital e com os envelopes “1” e “2”, apresentados na forma anteriormente definida.
6.2.
Após a fase de credenciamento dos licitantes, aPregoeira procederá a abertura das propostas de preços,
verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório, com a consequente divulgação dos preços cotados pelos licitantes.
6.3.
Serão qualificados pelaPregoeira para ingresso na fase de lances o autor da proposta de menor preço e
todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez
por cento) à de menor preço.
6.4.
Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 6.3, aPregoeira proclamará a
qualificação preliminar dos licitantes com as três melhores propostas, além do licitante que tiver apresentado o
menor preço na proposta escrita.
6.5.
Aos licitantes qualificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta classificada de maior preço.
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6.6.
Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação
da ordem de oferta dos lances.
6.7.
APregoeira convidará individualmente os licitantes qualificados, na forma dos itens 6.3, 6.4 e 6.5, a
apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta escrita de maior preço, seguido dos demais, em
ordem decrescente de valor.
6.8.
APregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo e de valor dos lances, mediante prévia
comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da Sessão.
6.9.
Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado.
6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido em primeiro
lugar.
6.11. Havendo empate no momento do julgamento das propostas, será assegurada às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a licitação tenha sido vencida por empresa que não detenha tal
condição.
6.11.1. Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou das empresas de
pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou superiores em até 5% àquela
mais bem classificada.
6.11.2.Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar proposta
de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da
fase de lances, sob pena de preclusão.
b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte que se apresente neste caso não venha a ser contratada,
serão convocadas, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, para o exercício de
igual direito.
c) Na situação de empate na forma antes prevista, existindo equivalência nos valores apresentados por mais de
uma microempresa ou empresa de pequeno porte, proceder-se-á ao sorteio entre estas de molde a se identificar
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.11.3. Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo critério de
desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.12. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelaPregoeira, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de
ordenação das propostas.
6.13. A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no edital.
6.14. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelaPregoeira, os licitantes qualificados
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.15. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pela Pregoeira a aceitabilidade da proposta de preços
de menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação.
6.15.1 No caso de empate entre as propostas de menor preço e não sendo apresentados lances verbais, sem
prejuízo do disposto no item 6.11, será assegurada preferência como critério de desempate, sucessivamente, aos
bens e serviços: (a) produzidos no País; (b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; (c) produzidos ou
prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e (d) produzidos
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ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação. Persistindo o empate, o sorteio público será utilizado como critério de desempate.
6.16.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, aPregoeira examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente.
6.16.1. Será desclassificada a proposta ou o lance com valor superior ao preço máximo admitido.
6.17. Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de
habilitação.
6.18. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a Pregoeira declarará o licitante
vencedor.
6.19. Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de habilitação, aPregoeira
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da
proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste
edital, sendo o objeto do certame a ele adjudicado quando constatado o desinteresse dos demais licitantes na
interposição de recursos.
6.20. APregoeira poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido melhor preço
aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em ata.
6.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes, e, ao final,
será assinada pela Pregoeira e demais membros da Comissão, bem como pelos licitantes presentes.
6.22. Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 90 (noventa) dias, contados da data da
sua entrega.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
7.1
Encerrada a etapa de negociação, aPregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 8º, V do Decreto n.º 3.555/2000.
7.2
A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de
Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo
deste Edital.
7.3
A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante juntamente com sua
proposta, reformulada após a fase de lances, com entrega presencial ou pelo e-mail
licitacoesecontratos@yahoo.com.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado do final da sessão pública, com
os respectivos valores readequados ao lance vencedor.
7.4
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
7.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
7.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;
7.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
7.4.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
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7.4.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a
contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
7.4.4.1.1
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, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.4.4.1.2
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.
7.5
É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:
7.5.1 item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios
Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade;
7.5.2 item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios
Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a
Administração Pública;
7.5.3 rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres,
pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário);
7.5.4 rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique, claramente
e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a comprovação da não cobertura
do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº
64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário);
7.5.5 rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010);
7.5.6 rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer
contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara).
7.6
A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, devendo
aPregoeira determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha;
7.6.1 Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão glosados e os
itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditório.
7.7
A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços
não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.
7.8
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993 para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.9
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados
para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de
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custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir
a legalidade e exequibilidade da proposta.
7.10 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
7.10.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
7.11 APregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento complementar, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
7.12 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.
7.13 APregoeira analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários
das categorias envolvidas na contratação;
7.14 APregoeira deverá verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos da contratação, inclusive
aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.
7.15 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
7.16 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, aPregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.17 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
7.18 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
7.19 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
8.
DA HABILITAÇÃO
8.1
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos
pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
8.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b” e
“c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
8.1.2.1.1.
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
8.1.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
8.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
8.1.5. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
8.2.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, no
prazo de 24 (vinte e quatro)horas, sob pena de inabilitação.
8.3.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
8.4.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.5.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
8.6.
Os licitantes deverão apresentar no envelope adequado, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
8.7.

Habilitação jurídica:
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8.7.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
8.7.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.7.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
8.7.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.7.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
8.7.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
8.8.
Regularidade fiscal e trabalhista:
8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;
8.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.8.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre;
8.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre;
8.8.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração ou outro documento da Fazenda Estadual ou
Municipal, de acordo com a competência, do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.9.
Qualificação Econômico-Financeira.
8.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
8.9.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
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requisitos de habilitação previstos, na forma do Parecer n. 4/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e Acórdão TCU
n. 5686/2017-1ª Câmara;
8.9.1.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
8.9.1.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
8.9.1.4. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
8.9.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.9.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
8.9.4. As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio
de:
8.9.4.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante –
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis já exigíveis na forma da lei;
8.9.4.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio
da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na
forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
8.9.5. Qualificação Técnica
8.9.6. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:
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8.9.6.1.
Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços desempenhados por profissionais de
Saúde com formação específica, deverá o licitante comprovar aptidão em atividades específicas de serviços de
saúde, em características compatíveis com o ora licitado, sendo a comprovação mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.9.6.2.
Para a comprovação de que já executou objeto compatível, em características com o que está
sendo licitado, sendo aceito o somatório de atestados.
8.9.6.3.
Declaração de que instalará escritório na cidade de Rio Do Antônio/BA, ou em um raio máximo
de até 100 km desta cidade, adequada ao item para o qual apresentar proposta, a ser comprovado no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da data do início da vigência do contrato, conforme modelo do
Anexo IX deste Edital. Caso o licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá
declarar a instalação/manutenção do escritório.
8.9.6.4.Declaração que a proposta foi elaborada de forma independente (Anexo VI);
8.10. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional Conselho Regional de Medicina –
CRM, em plena validade (somente para os participantes do lote 04);
8.10.1. Certidão de registro de regularidade da licitante e do Responsável Técnico no Conselho Regional de
Administração – CRA, em plena validade, comprovando a relação do Responsável Técnico junto a pessoa
jurídica licitante.
8.10.2.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitantequalificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
8.9.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
8.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
8.12. 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.
8.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
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DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas a contar da solicitação da Pregoeira no final do certame e deverá:
9.1.1
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.
9.1.2
Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
9.1.3
Está acompanhada da planilha de composição de custos atualizada após a fase de lances.
9.2
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.
9.2.1
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
9.2.2
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
9.3
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.
9.4
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10

DOS RECURSOS

10.1 A Pregoeira declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, solicitando que registre em ata.
10.2 Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
10.2.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.
10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as
razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 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.
10.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
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11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1 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, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
11.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.2.1 A convocação se dará por meio de publicação do Diário Oficial do Município.
12
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento licitatório.
12.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
12.4 A adjudicação será feita considerando os preços por item da proposta do licitante vencedor que
apresentará proposta reformulada.
13
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14. Não haverá exigência de garantia de execução para o presente processo licitatório.
14.1. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.2. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.
14.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 03(três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
14.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo
de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.2.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do adjudicatário e aceita pela Administração.
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14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
14.3.1. a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 8.666 de 1993;
14.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
14.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
14.4. O prazo de vigência da contratação será definido no momento da contratação, não podendo extrapolar o
exercício orçamentário da data da assinatura.
14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas aos sites oficiais para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
14.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e contrato.
17. DO PAGAMENTO
17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
18.1.2. Apresentar documentação falsa;
18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5. Não mantiver a proposta;
18.1.6. Cometer fraude fiscal;
18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
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18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos
ao objeto da contratação;
18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) grupo(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.
18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.11. 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.
18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema.
18.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
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19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoesecontratos@yahoo.com.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Coronel Souza Porto, s/nº - centro - Rio do Antônio /
BA.
19.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, até
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, no endereço indicado no Edital.
19.6. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos
anexos.
19.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
19.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
Pregoeira, nos autos do processo de licitação.
19.9. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão entranhados nos autos
do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
19.10. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas e vincularão os participantes e a
Administração.
19.11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
19.11.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
10.301.301.2025 – Manutenção dos Serviços de Saúde – FNS
3.3.9.039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
10.301.301.2028 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 15%
3.3.9.039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
08.243.244.2036 – Manutenção dos Serviços de Assistência Social – FMAS
3.3.9.039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
15.451.010.1043 – Manutenção dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana
3.3.9.039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
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15.451.451.1035 – Pavimentação de Vias públicas, praças e Logradouros
4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações
20.544.071.1026 – Construção de Açudes, Tanques e Barragens
4.4.9.51.00 – Obras e Instalações
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. 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
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.
20.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.
20.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome pelo seu
representante credenciado, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
20.4. Incumbirá ao licitante acompanhar todos os atos proferidos durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer ordens emitidas e
registradas em ato, principalmente nos casos em que se ausentar da sessão.
20.5. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação.
20.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
20.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
20.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.
20.12. O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
https://www.riodoantonio.ba.gov.br/site/diariooficial e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça
Coronel Souza Porto, s/nº - centro - Rio do Antônio / BA, ou no Setor de Licitações e Contratos, nos dias úteis,
no horário das 07:00 horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
20.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços
ANEXO III – Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
ANEXO IV – Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
ANEXO V – Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
ANEXO VI – Declaração que a proposta foi elaborada de forma independente;
ANEXO VII – Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
ANEXO VIII – Declaração que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991;
ANEXO IX – Declaração de que instalará escritório na cidade de Rio Do Antônio/BA, ou em um raio máximo de
até 100 km desta cidade;
ANEXO X – Minuta de Termo de Contrato.
Rio do Antônio/BA, 05 de abril de 2021.
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada de
profissionais para secretaria de saúde, obras e administração, nos termos da Instrução nº 02/2018 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste edital e seus anexos.
a)
Os serviços são constituídos pelas atividades desenvolvidas com a finalidade de proceder auxílio às
atividades dos órgãos municipais nos estabelecimentos públicos do Município de Rio do Antônio/BA, a
serem executadas por profissionais com qualificação compatível com o serviço.
b)
A unidade de medida utilizada para os serviços é a de hora de trabalho com escalas de trabalho a
serem definidas pelo Contratante.
c)
A licitação será processada sob o tipo menor preço por grupo, conforme as especificações abaixo:

ITEM

UNID.

01
02
03
04

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS

ITEM
01

LOTE 01 - SECRETARIA DE OBRAS (DIVERSOS)
QUANT.
VALOR
VALOR
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
HORAS
UNIT.
TOTAL
Serviços de Apoio nas Estradas Vicinais
2640
Serviços de Apoio Administrativo I
2640
Serviços de Operador de Máquinas
352
Serviços de Arquitetura e Urbanismo
176
VALOR TOTAL (MENSAL): R$
VALOR GLOBAL (09 MESES): R$

LOTE 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS)
QUANT.
VALOR
VALOR
UNID.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
HORAS
UNIT.
TOTAL
HORAS Serviços de Apoio Administrativo I
2640
VALOR TOTAL (MENSAL): R$
VALOR GLOBAL (09 MESES): R$

ITEM

UNID.

01
02
03

HORAS
HORAS
HORAS

04

HORAS

LOTE 03 - SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS)
QUANT.
VALOR
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
HORAS
UNIT.
Serviços de Apoio Administrativo I
2464
Serviços de Digitação
176
Serviços de Auxílio de Translado
352
Serviços de Manutenção de Sistema de
176
Informação
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VALOR TOTAL (MENSAL): R$
VALOR GLOBAL (09 MESES): R$

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

LOTE 04 - SECRETARIA DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DE SAÚDE)
QUANT.
VALOR
VALOR
UNID.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
HORAS
UNIT.
TOTAL
HORAS Serviços de Odontologia
880
HORAS Serviços de Enfermagem
2640
HORAS Serviços de Técnico de Enfermagem
2640
HORAS Serviços de Bioquímica
352
HORAS Serviços de Radiologia
176
HORAS Serviços Médicos de Plantão de Saúde
1200
HORAS Serviços Médicos - Clínico Geral
352
HORAS Serviços Médicos - Psiquiatria
32
HORAS Serviços Médicos - Cardiologia
32
HORAS Serviços Médicos - Pediatria
32
HORAS Serviços Médicos - Psicologia
320
HORAS Serviços Médicos - Urologia
32
HORAS Serviços Médicos - Fonoaudiologia
160
Serviços Médicos - Ginecologia e
HORAS
32
Obstetrícia
VALOR TOTAL (MENSAL): R$
VALOR GLOBAL (09 MESES): R$

2. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA
2.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1.1. A contratação dos serviços justifica-se pelas necessidades deste Município de promover os serviços
essenciais aos Administrados, de modo a lhes garantir os direitos constitucionalmente garantidos, sobretudo
educação, saúde, lazer etc.
2.1.2. O regime de execução será o de empreitada por menor preço por lote.
2.1.3 A licitante enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte não poderá adotar o
regime de tributação pelo Simples Nacional, nos termos do art. 17, XII, da Lei Complementar n. 123, de
2006.
2.1.4. Os serviços a serem licitados, de acordo com o contido no Decreto nº 9.507/2018, é definida como
acessória à atividade fim, e por isso, pode ser objeto de execução indireta.
2.1.5.A contratação de empresa especializada permitirá suprir a lacuna de mão-de-obra, sendo adotado o
modelo de contratação do Governo Federal, por se mostrar mais adequado e economicamente mais viável
do que a contratação de pessoal para tal finalidade, uma vez que a existência de cargos desta natureza na
estrutura do Município se torna mais custosa e ineficiente.
2.1.6. Conforme consta da Instrução nº 02/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
a terceirização, referente as atividades-meio, cujos cargos similares foram extintos ou colocados em
extinção, não contam para o cálculo do índice de pessoal.
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3.2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
3.2.1 Os serviços a serem contratados têm por finalidade auxiliar as atividades fins de competência do
Município, garantido um serviço de qualidade aos Munícipes.
3.3. DECLARAÇÃO DO OBJETO
3.3.1 O Contrato a ser firmado terá duração até 31/12/2021, podendo ter sua vigência prorrogada por
períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para Administração, mediante Termo Aditivo, na forma prevista no do art. 57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
3.4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
3.4.1 Considerando a necessidade de serviços, em sua maioria auxiliares as atividades fins do Município, a
melhor solução para o caso é a contratação dos serviços relacionados neste Termo de Referência em grupos
de acordo com a natureza do serviço e com a secretaria em que será desempenhado o serviço. A gestão do
Contrato será descentralizada na Prefeitura Municipal e demais Secretarias Municipais. É vantajoso para a
Administração ter um Contrato por Secretaria Municipal para o mesmo serviço, evitando-se assim custos
administrativos e operacionais, além de facilitar a Gestão Contratual. Caso a licitação ocorresse por itens
isolados, sendo cada serviço um item, os custos com publicação, gestão, entre outros, seriam bem maiores.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1. Os serviços ora licitados são serviços comuns por apresentarem padrões de desempenho e qualidade
que podem ser objetivamente definidos no ato convocatório e no presente Termo de Referência, por meio
de especificações usuais do mercado (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002 e art. 4º, do Decreto nº
5.450/2005). Ademais, são serviços comumente prestados pelas empresas do ramo (Acórdão TCU nº
1184/2012-Plenário).
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507/2018,
constituindo-se em 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.
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
4.4.
Para a seleção do fornecedor será realizado um processo licitatório, por não se enquadrar nas regras
de inexigibilidade e não ser possível a dispensa de licitação para o caso.
4.5.
Considerando que os serviços sãos comuns, conforme item 4.1, a modalidade de licitação aplicável
ao caso é o PREGÃO na sua forma PRESENCIAL.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Da descrição dos serviços
5.1.1. A pretensa contratação tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de mão de obra terceirizada de profissionais para secretaria de saúde, obras e administração, nos
termos da Instrução nº 02/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
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5.1.2. Os serviços a serem contratados possuem natureza continuada, cuja interrupção pode comprometer
as atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deve estender-se por mais de um
exercício financeiro e continuamente.
5.1.3. O treinamento e administração de mão de obra não implicarão em custos com a contratação;
5.2. Requisitos da contratada
5.2.1. Os serviços serão prestados por empresa que atenda aos seguintes requisitos:
5.2.1.1. Seja devidamente habilitada pelos órgãos de controle e fiscalização da atividade e com utilização
de mão de obra detentora de formação profissional específica com dedicação exclusiva;
5.2.1.2. Utilize rotinas e define perfil de mão de obra, para os postos de serviço, que possibilitem maior
eficiência do efetivo utilizado no desenvolvimento de ações preventivas que incluem o uso de
equipamentos auxiliares à execução dos serviços;
5.2.1.3. Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambiente das Unidades, de forma a refletir
resultados produtivos e melhoria no atendimento prestado à sociedade;
5.2.1.4. Que ofereça proposta que atenda aos parâmetros definidos para o objeto da licitação e apresente
preço compatível com a finalidade estabelecida;
5.3. Dos consumíveis
5.3.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades adequadas, tais como: uniforme completo, livro de
ponto, livro de ocorrência, e demais materiais e equipamentos necessários ao desempenho dos serviços, os
quais deverão ser de boa qualidade, e estarem em observância às recomendações aceitas pelas boas
práticas, normas e legislação vigente.
5.3.2. Os uniformes e seus complementos serão fornecidos conforme o clima da região.
5.3.4. Os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços deverão ser mantidos em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até vinte e quatro horas. Os equipamentos
elétricos deverão ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica.
5.3.5. A empresa deverá fornecer EPI (Equipamento de Proteção Individual) a seus funcionários de acordo
com a legislação vigente.
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Os serviços serão executados conforme dinâmica abaixo:
6.1.1 A execução dos serviços será iniciada no prazo de 10(dez) dias após convocação para início dos
serviços, ou em data ser determinada pelo Contratante não inferior a 10(dez) dias de antecedência.
6.1.2 Os serviços serão executados diariamente, de segunda a sexta, e sempre que necessário,
excepcionalmente aos sábados, domingo e feriado.
7. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E
ESTIMATIVA DETALHADA DOS PREÇOS
7.1 A demanda tem como base as seguintes características:
7.1.1 A seguinte unidade de medida, quantitativo da contratação e valores descritos no item 1, alínea c,
deste instrumento.
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7.1.1 Os preços foram mensurados e calculados conforme a normas trabalhistas e tributárias
vigentes, e inclusos na Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços – Anexo “A” deste
Termo de Referência.
8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
8.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da
prestação e aceitação dos serviços, conforme disposto no artigo 73 da Lei n° 8.666/1993, por meio de
ordem para depósito em conta-corrente da empresa CONTRATADA, após o recebimento dos seguintes
documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura discriminativa, comprovando que os serviços foram executados a contento, entregue
até o 3º dia útil posterior ao dia 30 de cada mês, para o atesto pelo setor competente;
a.1) Para aferição do serviço, deve-se considerar o período do dia 01 até o último dia do mês anterior;
a.2) O primeiro período de aferição do serviço será encerrado no último dia do mês, mesmo que inferior a
30 dias.
a.3) Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
b) Comprovante da manutenção das condições da habilitação, constatada por meio de consulta “online”aos
sítios eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;
c) Relatório Mensal dos Serviços Executados.
8.2.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço,
nos seguintes termos:
a)
No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada deverá entregar
toda a documentação comprobatória das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas;
b)
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, o
fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.
c)
No mesmo prazo, o fiscal administrativo deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
9.3.
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios mencionados acima, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução
dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
a)
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica,
administrativa, setorial, e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;
b)
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e
c)
Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.
8.3Os 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/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
8.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente.
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8.5Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das condições exigidas
para habilitação, poderá ser concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a Contratada regularize suas
obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.
a)
Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a Contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja
regularizada.
b)
Na hipótese acima prevista, e em não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no
prazo de 15 (quinze) dias, a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos
empregados da Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. Neste caso,
o sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado para, querendo, acompanhar o
pagamento das referidas verbas.
c)
Os pagamentos previstos no subitem acima, caso ocorram, não configuram vínculo empregatício ou
implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a Contratante e
os empregados da Contratada.
d)
Quando, justificadamente, não for possível a realização do pagamento direto aos empregados, os
valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuições sociais e FGTS decorrentes.
e)
Não haverá reembolso de salários pela Contratante à Contratada.
8.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
8.7 Antes de cada pagamento à Contratada, serão realizadas consultas para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
8.8 Constatando-se, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
Contratante.
8.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.10 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.
8.11 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.
8.12 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente.
8.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
8.14 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
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8.15 Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual;
8.16 Cotação de percentual maior que o adequado: para atender as orientações dos Acórdãos TCU n°
3.037/2009-P, nº 1.696/2010 - 2ª Câmara, nº 1.442/2010-2ª Câmara e nº 387/2010-2ª Câmara, o
excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento ou
da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
8.17 Para avaliação da qualidade e da eficiência na execução dos serviços, mensalmente, a fiscalização
técnica deverá verificar o nível de qualidade do serviço;
8.18 São hipóteses de glosa nos pagamentos as situações indicadas abaixo:
a) a inclusão de rubrica, na planilha de custos e formação de preços, que tenha sido vedada pelo edital;
b) a cotação de tributo em percentual maior que o adequado, segundo as regras do edital;
c) a inexecução parcial ou total das atividades contratadas;
d) a não produção dos resultados contratados;
e) a não execução do contrato com a qualidade mínima exigida;
f) a não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou a utilização dos
mesmos com qualidade ou quantidade inferior à demandada;
g) equívocos no dimensionamento dos quantitativos da proposta que se revelem superiores às necessidades
da Administração, quando detectados em momento ulterior aos recebimentos provisório e definitivo da
contratação;
h) custos não renováveis já pagos ou amortizados que não foram eliminados quando da prorrogação
contratual.
8.19. São, também, hipóteses de glosa nos pagamentos as situações indicadas abaixo:
8.19.1.O valor a ser glosado deverá ser proporcional ao dano econômico sofrido pela Administração
Pública.
8.19.2.Manifestação técnica da fiscalização da execução contratual deverá apresentar justificativa e
memória de cálculo dos valores a serem glosados, para que a Contratada possa eventualmente impugná-los.
8.19.3.Com amparo em precedentes do TCU (Acórdãos nº 2.247/2009 – Plenário, nº 1.895/2011 - Plenário
e nº 2.365/2011 - Plenário) e a pedido da Contratada, poderão ser realizadas glosas sucessivas nas faturas
mensais, desde que sejam atendidas as condições abaixo:
a) correção do passivo de cada mês até a data-base do cálculo;
b) celebração, por meio de termo aditivo, das condições de pagamento do valor glosado (número de
deduções da fatura a ser implementado e incidência de correção monetária do saldo devedor até a data do
pagamento);
c) motivação do deferimento do pedido da empresa com demonstração do interesse público do mesmo;
d) indicação, no termo aditivo, de que haverá o vencimento antecipado de todo o saldo devedor se, por
qualquer razão, for inviável continuar a deduzir os valores glosados de cada fatura mensal;
e) dimensionamento das glosas sucessivas de modo a que o último desconto seja realizado em momento
anterior ao termo final da vigência contratual, para que a Administração Pública tenha certeza de que ainda
existirão créditos em favor da empresa que poderão ser retidos para quitação do débito.
8.19.4. O processamento das glosas não impede a instauração concomitante de procedimento para aplicação
de penalidade, quando cabível.
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8.19.5.Se equívocos no dimensionamento dos quantitativos da proposta forem detectados no momento dos
recebimentos provisório e definitivo, o pagamento deverá ser processado normalmente a partir dos
quantitativos efetivamente executados, devendo, se for o caso, ser providenciado termo aditivo para
supressão de quantitativos.
8.19.6.É vedado o pagamento, a qualquer título, à empresa privada que tenha em seu quadro societário
servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente.
8.19.7 A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderá, no
primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha de preços.
8.19.8.Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogação
contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo equivalente a 03 (três) dias a mais
por ano de serviço, até o limite compatível com o prazo total de vigência contratual.
8.19.9. A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em termo aditivo.
8.19.10.Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou
indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional (Nota Técnica nº 652/2017-MP), devendo o órgão contratante esclarecer a
metodologia de cálculo adotada.
8.19.11.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:
(6/ 100 )
I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
9.
INSUMOS DIVERSOS
9.1. UNIFORMES
9.1.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com
a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças para todas as estações
climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.
9.1.2. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade.
9.2.
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
9.2.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar, os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário
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9.3.
A licitante deverá entregar, quando da elaboração da proposta, a relação dos uniformes,
materiais e equipamentos, contendo todas as especificações e quantidades que serão utilizadas na
execução do serviço.
10. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias após convocação pelo Contratante, ou no
prazo determinado pelo Contratante com antecedência mínima de 10(dez) dias, na forma que segue:
10.2. Deverá iniciar a execução dos serviços objeto deste certame, devendo apresentar os colaboradores nos
locais indicados para a execução do serviço.
11.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2. 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;
11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
11.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço e desde que previstas e estimadas na planilha de custos e formação de
preços, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que
observado o limite da legislação trabalhista;
11.5. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho,
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;
11.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
no Edital e seus anexos;
11.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, no que
couber.
11.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
11.8.1. 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;
11.8.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada;
11.8.3. 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
11.8.4. 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.
11.9. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
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11.9.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxíliotransporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
11.9.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente
participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;
11.9.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data
da extinção do contrato.
11.9.4. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos
serviços no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos documentos, prorrogável por igual
período, justificadamente.
12.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Executar os serviços conforme especificações deste 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
neste Termo de Referência e em sua proposta;
12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
12.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
12.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;
12.5. Ocorrendo o desaparecimento de bens ou danos ao patrimônio da Contratante, evitáveis pelo
cumprimento das rotinas contratuais, responderá a Contratada pelo prejuízo, apurado em procedimento
próprio, respeitado o contraditório e a ampla defesa, instruído, dentre outros elementos pertinentes, com o
boletim de ocorrência, quando poderá escusar-se da responsabilidade caso demonstre o perfeito
cumprimento de suas obrigações contratuais.
12.6. Não afastada a responsabilidade da Contratada, a reparação do dano operar-se-á preferencialmente
mediante a substituição do bem desaparecido ou danificado por outro idêntico ou de qualidade superior.
12.7. Não sendo possível a substituição prevista no item anterior, a Contratante poderá autorizar o
ressarcimento em espécie, promovendo previamente, nesta hipótese, a apuração do valor atualizado de
mercado do bem, para efeitos de pagamento.
12.8. Não havendo o pagamento por parte da Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o valor
apurado conforme a cláusula anterior será descontado da garantia oferecida ou da próxima fatura mensal. A
reincidência no fato ensejará a rescisão unilateral, sem prejuízos das perdas e danos a serem cobrados da
Contratada.
12.9. 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;
12.10. 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;
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12.11. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de
Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
12.12. Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, quando não for possível a verificação da regularidade, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do
domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea “c” do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.º
5/2017;
12.13. Substituir o empregado posto a serviço da Contratante, no prazo de 02h (duas horas), em caso de
eventual ausência, tais como faltas e licenças, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao
Fiscal do Contrato, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);
12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
12.15. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante
depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região
metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento
por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a Contratada
deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a
realização do pagamento.
12.16. Autorizar a Administração Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto
nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o
cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
12.17. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas
à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
12.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração e de
Segurança e Medicina do Trabalho;
12.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
12.20. 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:
12.21. 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, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação
dos serviços ou da admissão do empregado;
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12.22. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;
12.23. 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.
12.24. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la
na execução do contrato;
12.25. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
12.26. Fornecer, 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 demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;
12.27. Contratar profissionais que atendam aos requisitos necessários do serviço;
12.28. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.29. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12.30. Comunicar formalmente à Receita Federal a ocorrência de situação de exclusão obrigatória do
Simples Nacional, conforme previsão do art. 30, §1º, da LC 123, de 2006;
12.31. 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 do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.32. Apresentar, no prazo de até10 (dez) dias, contados da rescisão ou extinção do contrato, os termos
de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços, para permitir a
fiscalização da Contratante.
12.33. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a mão de obra
nos respectivos postos informados na contratação e nos horários fixados na escala de serviço elaborada pela
Administração, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir
o posto conforme o estabelecido.
12.34. Prever toda a mão de obra necessária para garantir a operação dos postos, nos regimes contratados,
obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
12.35. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a eventuais
acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de obra que cometer falta
disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações.
12.36. Atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, qualificada ou entendida como
inadequada para a prestação dos serviços.
12.37. Cumprir as disposições de sustentabilidade ambiental na forma da legislação e especificadas neste
Termo de Referência.
13. DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto.
13.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
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perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
13.3. A licitante vencedora deverá priorizar a subcontratação de Microempreendedores Individuais –
MEI, sempre que a atividade permitir.
13.4. Ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo
para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;
14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
15. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por
objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado,
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à
instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento,
eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento
das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.
15.2. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato,
podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, de acordo
com as seguintes disposições:
I.Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica,
administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e
ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento,
eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outros;
II.Fiscalização Técnica:é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes
contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços
estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato
convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização
pelo público usuário;
III.Fiscalização Administrativa:é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos
serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências
tempestivas nos casos de inadimplemento;
IV.Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou
administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em
unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade; e
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V.Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por pesquisa de
satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos
materiais e os procedimentos utilizados pela Contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante
para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto.
15.3. As comunicações entre a Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, a exemplo de: aplicação de sanções; ciências de glosas, de adequações de
pagamento, de avaliações de execução contratual e de rescisão; oportunização de contraditório e ampla
defesa.
15.3.1. As demais comunicações, solicitações de esclarecimentos ou complementação de informações
deverão ser preferencialmente por mensagem eletrônica.
15.3.2. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade deverá designar
representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.
15.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em
razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do
Contrato.
15.5. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no
pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
15.6. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as
seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório
competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT):
a) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela
fiscalização do contrato dos seguintes documentos:
b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(CND);
b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do contratado;
b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
b.5. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste
como tomadora a Contratante;
b.5. cópia dos contracheques ou recibo dos empregados relativos ao mês anterior ao do pagamento da
prestação dos serviços acompanhado da cópia de recibos de depósitos bancários;
15.7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou
gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
15.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação
pela Contratada poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
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15.9. A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas
ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a
incapacidade de correção.
15.9.1. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
a. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o
valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço;
b. Deve ser consultada a situação da empresa;
c. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa
mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.
d. Deverá ser exigida cópia dos contracheques assinados dos empregados, comprovante de pagamento
de salário, adicionais, concessão de férias remuneradas e respectivo adicional, do mês anterior ao da
prestação dos serviços e de auxílios do mês vigente (vale transporte, vale refeição e auxílio-saúde,
etc.), quando devidos;
e. deverá ser observado nesses comprovantes se os valores apresentados estão compatíveis com os
informados na planilha de custos e formação de preço apresentada pela contratada, que não deverá ser
inferior ao previsto na ACT/CCT vigente.
e. verificar se a empresa realizou o recolhimento do FGTS e da contribuição do INSS do mês anterior
ao da prestação dos serviços
f.verificar o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a
data da extinção do contrato.
g.Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o item anterior, o Município comunicará
o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situação esteja regularizada.
h.Não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, na forma do subitem anterior, no
prazo de até quinze dias, o Município poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços contratados.
15.10. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a Contratada observa a legislação relativa à
concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus empregados e
observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e
percentual previstos.
15.11. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive quanto à
necessidade de solicitação da Contratada.
15.11. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará as
fichas mensais de inspeção para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:
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a. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
15.11.1.
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
15.12. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou,
se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.12.1.
Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.13. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
15.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, se previstos, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de
acordo com as regras previstas no ato convocatório.
15.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
15.16. O fiscal técnico, 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 § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.17. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.18. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e
2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.19. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada,
incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos
arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.20. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a Contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja
regularizada.
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15.20.1.
Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a
Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da Contratada que
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
15.20.2.
O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
15.20.3.
Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de
responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a Contratante e os empregados da
Contratada.
15.21. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à
mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.
15.22. A fiscalização de que trata esta cláusula 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 corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.
DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
16.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe
de fiscalização.
16.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das avaliações da
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório.
16.2.2. Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos
dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês
anterior.
16.2.3. Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão acerca das ocorrências
na execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
16.2.3.1.
Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado
deverá conter registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.
16.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo
gestor do contrato.
16.3.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização
técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.
16.3.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a Contratada para que emita
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a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base nas fichas mensais de
inspeção.
17.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
17.1.1. inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
17.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. fraudar na execução do contrato;
17.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
17.1.5. cometer fraude fiscal;
17.1.6. não mantiver a proposta.
17.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de
sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com o Município, nos termos do art. 7º da Lei
10.520, de 2002, aquele que:
17.2.1. não promover o recolhimento das contribuiçõesrelativas ao FGTS e à Previdência Social exigíveis
até o momento da apresentação da fatura;
17.2.2. deixar de realizar pagamento do salário no dia fixado.
17.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
Contratada as seguintes sanções:
17.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
serviço contratado;
17.3.2. Multa de:
a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
Contratante a promover a rescisão do contrato.
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17.3.2.1.
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
17.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.
17.3.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo de
até cinco anos.
17.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
17.4. As sanções previstas nos subitens 17.3.1, 17.3.3, 17.3.4 e 17.3.5poderão ser aplicadas à Contratada
juntamente com as de multa.
17.4.1. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
notificação e caso não se verifique o pagamento do valor da multa pela Contratada, deverá a Contratante:
I - quando a Contratada autorizar, de forma expressa, realizar diretamente a retenção e compensação dos
valores das multas nas faturas em aberto, mediante desconto direto dos valores devidos nas faturas ou
créditos existentes; ou
II - executar a garantia prestada; não havendo êxito nessa operação, por qualquer razão, ou se a multa for
superior ao valor da garantia, deverá, obrigatoriamente, proceder ao desconto direto dos valores devidos de
qualquer fatura ou crédito existente em favor da Contratada, ou, ainda, quando for o caso, promover a
cobrança judicial desse montante.
17.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 05
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dano físico, lesão corporal ou consequências letais,
por ocorrência;

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os
03
serviços contratados, por empregado e por dia;

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela
02
fiscalização, por serviço e por dia;

5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do 03
Contratante, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
01
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;

7

Cumprir determinação formal ou instrução
02
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

8

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do 01
serviço, por funcionário e por dia;

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
03
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por
item e por ocorrência;

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os
01
prepostos previstos no edital/contrato;

11

Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da 01
Contratada.

12

Efetuar o pagamento de salários, vales transporte,
vales refeição, seguros, encargos fiscais e sociais,
como recolhimentos das contribuições sociais da
03
Previdência Social ou do FGTS, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas
à execução do contrato nas datas avençadas.
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13

Entregar o uniforme aos empregados na periodicidade

02

14

Manter sede, filial ou escritório de atendimento na
02
cidade local de prestação dos serviços.

15

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal,
trabalhista, previdenciária e outros documentos
03
necessários à comprovação do cumprimento dos
demais encargos trabalhistas.

16

Creditar os salários nas contas bancárias dos
empregados, em agências localizadas na cidade local
03
da prestação dos serviços ou em outro definido pela
Administração.

17

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a
02
documentação exigida em contrato.

18

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos
formais solicitados para sanar as inconsistências ou
02
dúvidas suscitadas durante a análise da documentação
exigida por força do contrato.

19

Manter em estoque equipamentos discriminados em
02
contrato, para uso diário.

20

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
03
aos seus empregados.

21

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e do Edital do
Pregão e seus Anexos não previstos nesta tabela de
02
multas, após reincidência formalmente notificada pela
unidade fiscalizadora.

22

Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos
e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48
03
(quarenta e oito) horas, contadas da comunicação da
Contratante.

23

Atender normas do Min. Trabalho sobre saúde,
03
higiene e segurança do trabalho.

17.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
17.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
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17.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
17.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
17.8. 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.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO Nº __/____
Ilmo. Sra. Pregoeira:
A Empresa ______________________________, CNPJ nº ________________, sediada
___________(endereço completo)______________, propõe-se a executar os serviços discriminados,
atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação, e nos valores abaixo:

ITEM

UNID.

01
02
03
04

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS

ITEM
01

LOTE 01 - SECRETARIA DE OBRAS (DIVERSOS)
QUANT.
VALOR
VALOR
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
HORAS
UNIT.
TOTAL
Serviços de Apoio nas Estradas Vicinais
2640
Serviços de Apoio Administrativo I
2640
Serviços de Operador de Máquinas
352
Serviços de Arquitetura e Urbanismo
176
VALOR TOTAL (MENSAL): R$
VALOR GLOBAL (09 MESES): R$

LOTE 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS)
QUANT.
VALOR
VALOR
UNID.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
HORAS
UNIT.
TOTAL
HORAS Serviços de Apoio Administrativo I
2640
VALOR TOTAL (MENSAL): R$
VALOR GLOBAL (09 MESES): R$

ITEM

UNID.

01
02
03

HORAS
HORAS
HORAS

04

HORAS

LOTE 03 - SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS)
QUANT.
VALOR
VALOR
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
HORAS
UNIT.
TOTAL
Serviços de Apoio Administrativo I
2464
Serviços de Digitação
176
Serviços de Auxílio de Translado
352
Serviços de Manutenção de Sistema de
176
Informação
VALOR TOTAL (MENSAL): R$
VALOR GLOBAL (09 MESES): R$

LOTE 04 - SECRETARIA DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DE SAÚDE)
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ITEM

UNID.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS

14

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Odontologia
Serviços de Enfermagem
Serviços de Técnico de Enfermagem
Serviços de Bioquímica
Serviços de Radiologia
Serviços Médicos de Plantão de Saúde
Serviços Médicos - Clínico Geral
Serviços Médicos - Psiquiatria
Serviços Médicos - Cardiologia
Serviços Médicos - Pediatria
Serviços Médicos - Psicologia
Serviços Médicos - Urologia
Serviços Médicos - Fonoaudiologia
Serviços Médicos - Ginecologia e
HORAS
Obstetrícia

QUANT.
HORAS
880
2640
2640
352
176
1200
352
32
32
32
320
32
160

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

32

VALOR TOTAL (MENSAL): R$
VALOR GLOBAL (09 MESES): R$

– Validade da Proposta de Preços: 90 (noventa) dias, a contar da data de apresentação.
– Prazo de Execução dos Serviços: 10 (dez) meses.
– Dados para pagamento:
– Banco (Nome/nº):
– Agência:
– Conta:
– Informações para assinatura do Contrato:
– Nome:
– Cargo:
– RG:
– CPF:
Telefone/Fax:
E-mail:
Local e data:
_____________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

________________________,inscrita(o) no CNPJ sob o nº nº__________________,
declara, sob as penas da lei, principalmente as previstas na lei 8.666/93, especialmente em face do quanto
disposto neste edital, o pleno conhecimento e atendimento a todas as exigências de habilitação constantes
do edital do Pregão Presencial nº XX/XXXX, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

___________________, ___ de ____________________de 2____
_____________________________________________
Assinatura e Nome
(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente indicar: Por Procuração /
Sócio Gerente / Sócio / .......)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RWLG5K9IS3KDXIYOGYSH/G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Rio do Antônio

Terça-feira
6 de Abril de 2021
55 - Ano - Nº 3177

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

________________________,inscrita(o) no CNPJ sob o nº nº__________________,
declara, sob pena da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente Processo Licitatório (Pregão Presencial nº XX/20XX), bem como estar ciente da obrigatoriedade
de declarar quaisquer ocorrências posteriores.

___________________, ___ de ____________________de 2____
_____________________________________________
Assinatura e Nome
(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente indicar: Por Procuração /
Sócio Gerente / Sócio / .......)

Observação:
Serão aceitos atestados (ou declarações) com outras redações e formatações, desde que constem
todos os elementos exigidos no presente modelo.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DO MENOR

________________________,inscrita(o) no CNPJ sob o nº nº__________________,
declara, para o fim de cumprimento da exigência prevista no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, que
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega
menores de 16 (dezesseis)em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, com o que satisfaz, plenamente, ao prescrito no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

___________________, ___ de ____________________de 2____
_____________________________________________
Assinatura e Nome
(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente indicar: Por Procuração /
Sócio Gerente / Sócio / .......)

Observação:
Serão aceitos atestados (ou declarações) com outras redações e formatações, desde que constem
todos os elementos exigidos no presente modelo.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante), Doravante denominado Licitante para fins do disposto
no Edital de Pregão Presencial nº 017/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 017/2021 foi elaborada
de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Presencial nº 017/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº
017/2021não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Presencial nº 017/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 017/2021 quanto a participar ou
não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº
017/2021não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 017/2021antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº
017/2021não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do Município de Rio do Antônio/BA antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
___________________, ___ de ____________________de 2____
_____________________________________________
Assinatura e Nome
(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente indicar:
Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / .......)
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EM TRABALHOS FORÇADOS

________________________,inscrita(o) no CNPJ sob o nº nº__________________,
declara, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

___________________, ___ de ____________________de 2____
_____________________________________________
Assinatura e Nome
(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente indicar: Por Procuração /
Sócio Gerente / Sócio / .......)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

_______________________(nome da empresa)_______, CNPJ nº________________, sediada
___________ (endereço)__________, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, e para os
fins do Pregão na forma presencial nº 017/2021, processo nº _____.______/____-__, DECLARA
expressamente que:
atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991 e que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social.

Local, __ de ________ de ____.
______________________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

Observação:
Serão aceitos atestados (ou declarações) com outras redações e formatações, desde que constem
todos os elementos exigidos no presente modelo.
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU INSTALAÇÃO E COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO
DE ESCRITÓRIO

Declaro, para fins de atendimento dos requisitos de habilitação do Pregão Presencial n. 17/2021, do
Município de Rio do Antônio, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de mão de obra terceirizada de profissionais para secretaria de saúde, obras e
administração, nos termos da Instrução nº 02/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, que a (Razão social
da licitante), CNPJ (preencher com o CNPJ/MF), possui ou instalará no prazo de 60 dias:
( ) escritório na cidade de XXXXXXXXXXXXXX/BA, ou instalará no prazo de 60 dias.
( ) matriz
( ) filial localizada no seguinte endereço: (preencher com o logradouro, número, complemento, bairro e
CEP).
Declaro ainda manter a referida unidade em atividade durante toda a vigência do contrato, em caso de
adjudicação de nossa proposta.
(Local e data da declaração).

____________________________________________________
(Assinatura, nome legível e CPF do representante legal da empresa)
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº ___/____

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO E A EMPRESA
________________________, PARA A EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MÃO
DE
OBRA
TERCEIRIZADA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO
Nº 02/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

O Município de Rio do Antônio, CNPJ nº. 13.676.008/0001-53, situada à Praça Coronel Souza Porto centro, neste ato representada pelo seu titular Gerson de Souza Ribeiro, brasileiro, maior, casado, portador
de RG n° 05.187.538-16 e inscrito no CPF sob o n° 147.631.638-41, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa ______________, com sede no(a) ___________, nº __ – _º andar –
______, na cidade de _________, Estado de _________, inscrita no CNPJ/MF nº representada neste ato
pelo(a) seu(sua) _______(cargo)_____, Sr.(ª) __________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº
_______, expedida por __/___ e CPF/MF nº ___.___.___-__, ___.___.___/____-__, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a homologação do objeto do Pregão na Forma Presencial nº
017/2021, consoante o Processo nº 069/2021 e em observância ao disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.93, e
alterações, em observância à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, RESOLVEM celebrar o presente Contrato, sob
os termos e condições a seguir estabelecidos:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviços de mão de obra
terceirizada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, independente de sua transcrição, o Edital de
Licitação e a Proposta da CONTRATADA, datada de __/__/____, seus Anexos e demais elementos
constantes do referido processo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de
Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços serão prestados mensalmente sob a forma de Execução Indireta
e pelo regime de Empreitada Por Menor Preço por Lote.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste Contrato, o valor mensal
estimado de R$ ________,___ (________________) e global de R$__.________,__
(_________________________________________________).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, custos ou despesas, diretos ou indiretos,
omitidos da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço ser
cumprido sem ônus adicional ao Município.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a
contratada deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste Pregão, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ao se verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, o Contratante promoverá a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO QUARTO - O disposto no parágrafo anterior se aplica ainda que se trate de eventos
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte.
PARÁGRAFO QUINTO - Os preços constantes da proposta anexa a este contrato são de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
PARÁGRAFO SEXTO – A cotação na planilha de custos e formação de preços de itens concernentes à
reserva técnica, supervisão, fiscalização, IRPJ, CSLL, capacitação, treinamento, reciclagem ou congêneres
motivará a supressão unilateral do item da planilha e a consequente glosa de todos os pagamentos já
realizados para custear esses itens.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Para operacionalização da autoexecutoriedade do parágrafo anterior, os
valores indevidamente pagos serão glosados/deduzidos durante a execução contratual, quando dos
pagamentos ou repactuação.
PARÁGRAFO OITAVO –A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários
na planilha de custos e formação de preços. Portanto, em caso de erro ou cotação incompatível com o
regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
a) Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual;
b) Cotação de percentual maior que o adequado: para atender as orientações dos Acórdãos TCU n°
3.037/2009-Plenário, nº 1.696/2010-2ª Câmara, nº 1.442/2010-2ª Câmara e nº 387/2010-2ª Câmara, o
excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa/dedução, quando do pagamento e/ou
repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
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10.301.301.2025 – Manutenção dos Serviços de Saúde – FNS
3.3.9.039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
10.301.301.2028 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 15%
3.3.9.039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
08.243.244.2036 – Manutenção dos Serviços de Assistência Social – FMAS
3.3.9.039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
15.451.010.1043 – Manutenção dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana
3.3.9.039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
15.451.451.1035 – Pavimentação de Vias públicas, praças e Logradouros
4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações
20.544.071.1026 – Construção de Açudes, Tanques e Barragens
4.4.9.51.00 – Obras e Instalações
PARÁGRAFO ÚNICO – A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à
dotação orçamentária prevista para atendimento desta finalidade, a ser consignada ao Município, pela Lei
Orçamentária Anual.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Contrato é até 31/12/2021, contados da sua assinatura, com eficácia após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério do CONTRATANTE e com a anuência da CONTRATADA, este
Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que comprovada a vantajosidade para a Administração das condições e dos preços
contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que
objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art.
57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A prorrogação somente poderá ocorrer desde que haja autorização formal
da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
I -estar formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
II -relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido
prestados regularmente;
III - justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
IV -comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
V -manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
VI -comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
PARÁGRAFO QUARTO - Quando da prorrogação contratual, o Município:
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I – Realizará pesquisas de preços e assegurar-se-á de que os preços contratados continuam compatíveis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa em
relação à realização de uma nova licitação, sem prejuízo de eventual negociação com a Contratada para
adequação dos valores àqueles encontrados na pesquisa de mercado;
II – Realizará negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não
renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação;
III -A pelo menos 60 (sessenta) dias do término da vigência deste instrumento, o Município expedirá
comunicado à CONTRATADA para que esta manifeste, dentro de 03 (três) dias, contados do recebimento
da consulta, seu interesse na prorrogação do atual Contrato;
IV - Se positiva a resposta da CONTRATADA, o Município providenciará, no devido tempo, o respectivo
Termo Aditivo;
V - Esta resposta terá caráter irretratável e, portanto, a CONTRATADA dela não poderá, após expressa
manifestação neste sentido, alegar arrependimento para reformular a sua decisão;
VI - Eventual desistência da CONTRATADA após expressa manifestação de interesse na prorrogação
contratual ensejará pelo Município a devida aplicação de penalidade, nos termos da Cláusula Décima
Quinta, inciso III, do presente Contrato;
VII - Caso a CONTRATADA manifeste, num primeiro momento, por não ter interesse em prorrogar o
Contrato e posteriormente venha a se retratar, demonstrando vontade de prorrogá-lo, fica a critério do
Município, como faculdade e prerrogativa, proceder à prorrogação ou dar curso a novo processo de
licitação.
PARÁGRAFO SEXTO – A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos com mão de obra
exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes
hipóteses:
a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão
efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei;
b) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a
obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de lei) e materiais serão
efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação
possível como segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de
qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);
PARÁGRAFO SÉTIMO - O início da execução do objeto do contrato dar-se-á no 10 (dez) dias úteis após
a assinatura deste contrato, ou em data estipulada pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO – Independentemente do dia em que se der o início da execução dos serviços
nos termos do parágrafo anterior, o termo final de vigência será o previsto na cláusula quinta, mantidos os
preços ofertados.
PARÁGRAFO NONO - Admitir-se-á a prorrogação do prazo de início e da execução, mantidas as demais
cláusulas do Contrato e desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I -superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do Contrato;
II -impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo Município em
documento contemporâneo à sua ocorrência;
III - interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do
Município;
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IV -aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por lei;
V -omissão ou atraso de providências a cargo do Município, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato, sem prejuízo das sanções
legais aplicáveis aos responsáveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A prorrogação do Contrato, quando demonstrada a vantajosidade para o
Município, deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo, o qual deverá ser submetido à
aprovação da consultoria jurídica.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Os fiscais deverão elaborar relatório final acerca das ocorrências
da fase de execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço, para ser utilizado como fonte de
informações para as futuras contratações.
CLÁUSULA QUINTA –DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A descrição dos serviços consta do Termo de Referência - Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA - DOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS
E ESCALAS DE TRABALHO
A CONTRATADA prestará os serviços de vigilância nos locais e de acordo com as seguintes escalas de
trabalho definidos pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo De Referência,
anexo do Edital.
CLÁUSULAOITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este Contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, em decorrência de aumento ou diminuição quantitativa
do objeto licitado, e obedecendo-se as condições inicialmente previstas no Contrato, ficará obrigada a
aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à execução dos serviços até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido,
mediante consenso entre os contratantes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As alterações contratuais devem ser promovidas mediante celebração de
termo aditivo, que deverá ser submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade
contratante.
CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO
É admitida a repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano,
contado das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data
do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho vigente à época da apresentação da proposta, e a data
limite para a apresentação da proposta em relação aos demais insumos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
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realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante
em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessários à execução do serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir
da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação da respectiva parcela.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a
repactuação, para a variação de custos relativos à mão de obra vinculada à data base da categoria.
PARÁGRAFO QUARTO – A solicitação da contratada de repactuação dos custos envolvendo insumos e
materiais somente poderá ser deferida após o período de um ano, contado da data limite para a apresentação
da proposta, utilizando-se, para tanto, o índice de reajustamento IPCA/IBGE e aplicando-se a seguinte
fórmula:
R = V ( I – Iº ) , onde:
Iº
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor constante da proposta;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
Iº = Índice relativo ao mês da proposta.
PARÁGRAFO QUINTO – As repactuações de insumos e materiais, descritas no parágrafo anterior,
subsequentes à primeira, serão efetuadas apenas quando se completarem períodos múltiplos de um ano,
contados sempre da última repactuação de insumos e materiais.
PARÁGRAFO SEXTO – No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos
diversos será, obrigatoriamente, o definitivo.
PARÁGRAFO OITAVO – Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos e materiais venha a
ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
PARÁGRAFO NONO – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio
de termo aditivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos
e materiais, o MUNICÍPIO verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que
justifique o recálculo dos custos em valor menor com o objetivo de manter-se o equilíbrio econômicofinanceiro da contratação e promoverá a redução dos valores correspondentes.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem
solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação
contratual ou com o encerramento do Contrato.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios
não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A repactuação será formalizada por meio de apostilamento,
salvo quando coincidir com a prorrogação contratual, quando será formalizada por meio de Termo Aditivo
ao contrato vigente.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - As repactuações relativas aos custos de mão de obra vinculados à
data base de cada categoria serão efetuadas somente com fundamento em Convenção, Acordo Coletivo de
Trabalho, Sentença Normativa, ou por força de lei.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A repactuação não interfere no direito das partes de solicitar, a
qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administração Pública ou de pagamento de participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS PENALIDADES
As PENALIDDADES são aquelas previstas no Termo De Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 e 80
da Lei n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -A rescisão deste Contrato pode ser:
a)determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, notificando-se a CONTRATADA;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE; ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO– Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão deverá ser acompanhada do balanço dos eventos contratuais já
cumpridos ou parcialmente cumpridos, da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos e das
indenizações e multas.
PARÁGRAFO QUARTO - Nas contratações de serviços com prestação de mão de obra exclusiva o não
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não
pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio-alimentação, poderá dar ensejo à rescisão do
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contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e
contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARÁGRAFO QUINTO– Em caso de rescisão contratual ou de proximidade do termo final do contrato,
o CONTRATANTE poderá efetuar cautelarmente a retenção de faturas ou créditos decorrentes do contrato
até o limite do valor das multas aplicadas ou em curso de aplicação, concomitantemente à execução da
garantia ofertada, para posterior desconto desses valores, caso o CONTRATANTE não obtenha êxito na
excussão da garantia ou na negociação com a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO– Havendo prejuízos, mesmo que ainda não quantificado o valor, os pagamentos
pendentes deverão ser retidos cautelarmente, a fim de assegurar a reparação dos danos.
PARÁGRAFO SÉTIMO– O contrato poderá ser rescindo caso se verifique quea desvirtuação ou fraude
de sociedades cooperativas.
PARÁGRAFO OITAVO– O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da
vedação estabelecida no Art. 5º, do Decreto 9.507/2018.
PARÁGRAFO NONO– Quando da rescisão dos contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra, a Contratada deve comprovar o pagamento das verbas rescisórias ou os documentos que
comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que
ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Até que a contratada comprove o disposto no artigo anterior,
Contratante reterá:
I -os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situação seja regularizada.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Na hipótese prevista no inciso I acima, não havendo quitação das
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das
obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços
objeto do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL E À PROPOSTA
I - O presente Contrato fundamenta-se:
a) na Lei n° 10.520/02, no Decreto n° 5.450/05 e na IN/SEGES nº 05/2017;
b) na Lei n° 8.666/1993;
c) na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, no que couber.
II – O presente Contrato vincula-se aos termos:
a) do Edital do Pregão Presencial n° 017/2021, e seus anexos;
b) da proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada, em extrato, no Diário Oficial do Município
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de até 20
(vinte) dias, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca em que o
município de Rio do Antônio encontra-se vinculado, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Contrato, em
02 (duas) vias, de igual teor e forma, cujo extrato fica registrado no Livro Especial do CONTRATANTE,
de acordo com o artigo 60 da Lei nº 8.666/1993, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes contratantes
e pelas testemunhas, abaixo nomeadas.
Rio do Antônio/BA,..........de ................... de20XX.

MUNICIPIO DE RIO DO ANTÔNIO / BA
Nome
Cargo/Função
Contratante

RAZÃO SOCIAL
Nome Cargo
Contratada

Testemunhas:

________________________________________________
Nome:
CPF/MF:

________________________________________________
Nome:
CPF/MF:
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