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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 324/2019 
 

1. PREÂMBULO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL PARA A 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 11/09/2019 
CREDENCIAMENTO: 08:30H 
INÍCIO DA SESSÃO: 09:00H 
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, SITUADA NA RUA DE CONTORNO DO CENTRO CULTURAL, S/N, 
CENTRO, CAMAÇARI – BA, CEP 42.800-907 

 
1.1. A Câmara Municipal de Camaçari, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n. 94, de 04 de julho de 

2019, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, tipo MENOR PREÇO, na sua forma 
PRESENCIAL, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, por este Edital, seus anexos e, 
subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, em sessão pública às 09:00h, no dia 
11/09/2019, na Sede da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro, 
Camaçari – BA, CEP 42.800-907, onde serão recebidos os invólucros contendo a Proposta Comercial e Documentação. 

1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão pública, fica a mesma 
adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora. 

 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
  
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em Apoio Operacional para prestação 

de serviço na Câmara Municipal de Camaçari, conforme as especificações constantes neste Edital e seus Anexos. 
 
3. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação 

e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação requisitada no item 8 deste Edital. 
3.2. Não poderão participar da presente licitação: 
3.2.1. pessoas físicas; 
3.2.2. empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio; 
3.2.3. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, 

idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
3.2.4. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
3.2.5. empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, 

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do 
Município, pelo Órgão que o praticou; 

3.2.6. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda vigente, 
se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Câmara, quer com outros 
órgãos e entidades públicas; 

3.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
3.2.8. servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente 

munido de documento que o credencie a participar desta sessão pública. 
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes serão admitidos a intervir 

nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado.  
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4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que deverá ter 
poderes para outorgá-la. 

4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia do Contrato Social ou 
equivalente da empresa.  

4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhada 
do documento original para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas. 
4.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não inabilitará o licitante, mas o 

impedirá de propor lances verbais. 
4.6. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com sua proposta escrita. 
4.7. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no Anexo VII (Modelo de carta de 

credenciamento), acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de Identidade ou outro documento, 
com foto, equivalente. 

4.8. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do licitante dando ciência de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme Anexo VIII (Modelo de Declaração de 
Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal 
n.º 10.520/02. 

4.9. O Licitante deverá apresentar Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cartão CNPJ), a fim de comprovar 
que possui ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação. 

4.10. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários, salvo na condição 
de ouvintes. 

4.11. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte não constar, 
respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, juntamente com o credenciamento, será exigida, para fins de 
aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/06, a comprovação de tal enquadramento, 
mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:  

a) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal;  
b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível.  
c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte.  
 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
5.1. Os documentos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO devidamente ordenados, serão 

apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e lacrados, rubricados no seu fecho, os quais deverão conter na parte 
frontal: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 018/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL 

PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 

NOME E ENDEREÇO DO LICITANTE: 
IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
- ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

 
5.2. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via postal ou e-mail. 
 
6. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
6.1. A proposta deverá ser elaborada na forma dos Anexos I-B, I-C e II observando as disposições dos Anexos I e I-A 

deste Edital, preenchida por meio mecânico ou informatizado, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, 
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indicando o objeto ofertado de forma clara e inequívoca, rubricada em todas as folhas, carimbada e assinada na última 
pelo titular ou representante legal, contendo:  

a) Razão Social, carimbo do CNPJ, telefone/fax/contato da empresa.  
b) Preço unitário para cada item expresso em moeda nacional e preço Global, inclusas todas as despesas com tributos, 
seguros e quaisquer outras que forem devidas, conforme Anexo I-C do edital.  
c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.  
d) O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 
pelo órgão solicitante. 
e) O Contrato decorrente da presente licitação terá prazo de vigência de 12 meses. 
f) Poderá o contrato ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA, por iguais e 
sucessivos períodos, se atendidos os interesses dos CONTRATANTES, até o limite máximo previsto na Lei 8.666/93, art. 
57, inciso II. 
g) A prorrogação do contrato dar-se-á mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei 8666/93.   
h) A licitante deverá juntar à proposta de preços, dados do representante legal com poderes para assinatura do contrato, 
conforme Anexo VII;  
i) Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores 
unitário e total, prevalecerá o valor unitário.  
j) A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para 
fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, 
seguros, treinamento e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às 
especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.  
k) Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado 
após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.  
l) Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais e custos que sejam devidos em decorrência direta 
ou indireta do objeto desta licitação, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.  
6.2. Cada Licitante apresentará apenas uma proposta. 
 
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
 
7.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
7.2. Serão classificados pelo Pregoeiro o licitante que apresentar proposta com menor preço e os demais licitantes que 

apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço. 
7.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições do item 7.2, serão classificadas as 

melhores propostas, até o número máximo de 3 (três). 
7.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados 

de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, respeitando o degrau mínimo fixado. 
7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a 

partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa 

de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
7.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 

e o valor estimado para a contratação. 
7.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 

classificada, quanto ao objeto e valor. 
7.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério de menor preço, 

assim entendido o menor valor oferecido no lote único apresentado nos termos do inciso X do art. 4º da Lei Federal nº. 
10.520/2002. 

7.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e o Pregoeiro examinará as 
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida. 

7.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 
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os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com 
a execução do objeto do contrato. 

7.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará todos os licitantes para, 
no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação. 

7.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2º, do art. 45, 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 

7.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
7.15. Nas situações previstas nos itens 7.8 e 7.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja 

obtido preço melhor. 
7.16. Os valores de referência de cada POSTO/ITEM, bem como os aqueles insertos nas planilhas de custos e formação 

de preços, serão utilizados na análise dos valores ofertados pela licitante, para fins de aceitação ou não da proposta 
comercial. 

7.17. A licitante vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.17.1 O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale transporte. 
7.17.2 Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
que favoreça a licitante vencedora, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto 
de negociação para a eventual prorrogação contratual. 
7.18. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) 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. 

7.19. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a análise da 
aceitação da proposta, o Pregoeiro poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes 
nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja 
majoração do preço proposto. 

 
8. DA HABILITAÇÃO  
 
8.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua 
natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia sujeita à 
confirmação e autenticidade pela Comissão Permanente de Licitação - COPEL, por Cartório competente, ou ainda, publicado 
em órgão da Imprensa Oficial. 
8.2. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO necessitam de autenticação 
por Cartório, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, 
ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação 
ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato.  
8.3. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 
certame. 
8.4. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido 
entregues na sessão própria e a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do licitante. 
8.5. Após a análise da documentação, os membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais 
documentos que integram o dossiê apresentado. 
8.6. Será considerada HABILITADA a licitante que preencher as condições de participação descritas no item 3 deste 
instrumento, e apresentar os documentos enumerados a seguir:  
  
8.6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 
a) Cédula de identidade; 
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;  
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
  
8.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 
c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), inclusive quanto a Contribuições 
Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, 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. 
 
8.6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
a) Prova de registro ou inscrição da licitante e de seu responsável técnico, no Conselho Regional de Administração - CRA, 
da localidade de sede da licitante; 
b) Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, junto 
ao Conselho Regional de Administração – CRA; 
c) Apresentar 01 (um) atestado, no mínimo, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 
LICITANTE, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da licitação. Quando emitido por órgão privado, o atestado de capacidade técnica deve ser 
apresentado com firma reconhecida visando atestar autenticidade de assinatura. 
 
8.6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados 
há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço 
ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a 
Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial e 
Declaração de Habilitação Profissional – DHP, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade ou no caso de empresas 
sujeitas à  tributação com base no lucro real,  o Balanço Patrimonial  e Demonstração de Resultado emitido através do SPED 
(Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e 
Autenticação, podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro.  
 
b) A boa situação da financeira da empresa será avaliada pelos índices e Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), 
que deverão ser maiores que 1 (um), e pelo Grau de Endividamento (GE), que deverá ser menor ou igual a 0,5 (zero vírgula 
cinco).  
c) O Cálculo dos índices será feito utilizando as seguintes fórmulas, com valores extraídos do balanço patrimonial ou 
verificados através de consulta para empresas cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores.   
  
LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
          --------------------------------------------------------------------  
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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 LC =  Ativo Circulante 
          -----------------------------  
          Passivo Circulante  
  
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
         --------------------------------------------------------------------  
         Ativo Total  
  
d) Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, de cumprimento do 
disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  
 
I. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência do item será atendida mediante 
apresentação do “Balanço de Abertura”.  
a) a comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção do índice de Solvência Geral (SG) igual 
ou maior a 1 (um), calculado e demonstrado pelo licitante, na proposta, por meio da seguinte fórmula:   
  
Ativo Total  
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo  
  
b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso não possuam 
prazos de validade, somente serão aceitas com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista 
para apresentação das propostas;  
  
II. As empresas que tenham sido constituídas no ano da instauração do presente processo licitatório, visando primar pelo 
princípio da isonomia entre os participantes, a Câmara exigirá Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis que reflitam 
a variação da situação patrimonial do licitante no período compreendido entre o início de suas atividades até o mês que 
antecede a data da abertura desta licitação.  
 
8.6.5. Quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 
a) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99 e Decreto n.º 
4.358/02). 
 
9. DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº123/06).  
  
9.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente identificadas nos 

termos da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

9.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 18.1.1, implicará na inabilitação do licitante e 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

9.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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9.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

9.3. Para efeito do disposto no item 9.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, serão convocadas 
as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 9.2.1, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;   
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 9.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.   
9.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 9.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 
9.5. O disposto nos itens 9.2 e 9.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 
9.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta 

no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  
 
10.  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 
10.1. Até o segundo dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
10.2. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, 

em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas. 
10.3. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais. 
10.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser feitos por e-mail (cmclicita@gmail.com), enquanto as impugnações deverão 

ser protocoladas junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente (segunda a quinta-feira, das 
08:00 às 12:00h e 14:00 às 17:00h, e sexta-feira, das 08:00 às 12:00h). 

10.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

10.6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
11.  DOS RECURSOS  

  
11.1 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua 
intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe obrigado a apresentar memoriais, na COPEL – Comissão 
Permanente de Licitação, no prazo de 03 (três) dias corridos.  
11.1.1 Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão 
a correr do término do prazo do recorrente. 
11.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 
11.2. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente nem recursos enviados via fax ou e-
mail.  
11.3. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente;  
11.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo este restrito ao objeto das 
razões oferecidas. 
11.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
11.6. Os recursos e contra-razões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, no endereço: Câmara Municipal De 
Camaçari – COPEL – Rua de Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro, Camaçari/BA, no horário de expediente (segunda 
a quinta-feira, das 08:00 às 12:00h e 14:00 às 17:00h, e sexta-feira, das 08:00 às 12:00h), o qual deverá receber, examinar 
e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência. 
11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 
e homologará o procedimento licitatório. 
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12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta: 
 
Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari  
Atividade – 01.031.0001.2004 – Gestão das Ações e Atividades Adm. do Poder Legislativo  
Elemento de Despesa – 3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra.  
 
13. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
13.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades específicas insertas neste 
Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo VI): 
13.1.1 Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação; 
13.1.2 Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 
13.1.3 Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais 

e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
13.1.4 Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 
13.1.5 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a 

quaisquer reclamações; 
13.1.6 Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Câmara Municipal de 

Camaçari em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

13.1.7 Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do objeto à 
CONTRATANTE; 

13.1.8 Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, 
seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado; 

13.1.9 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

13.1.10 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução 
do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos 
causados a terceiros; 

13.1.11 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

13.1.12 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo 
licitatório; 

13.1.13 Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte 
e cinco por cento) de seu valor. 

13.1.14 Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas no Termo de Referência (Anexo I). 
13.1.15 Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, salvo na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa deste, desde que devidamente apurados na forma 
da legislação vigente e sejam comunicados a Câmara Municipal no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 
a ocorrência e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 48 (quarenta e oito) horas após 
a verificação do fato, sob pena de não serem considerados 

13.2. Caberá à Câmara Municipal de Camaçari, sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Edital e daquelas 
constantes do Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato (Anexo II): 
13.2.1 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente; 
13.2.2 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Edital e no Contrato; 
13.2.3 Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Edital; 
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13.2.4 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus 
empregados, dentro das normas do Contrato; 

13.2.5 Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços; 
13.2.6 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA; 
13.2.7  Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do 

art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 
 
14.   DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

  
14.1. A contratação dos serviços objeto do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) dar-se-á por meio de Contrato 
Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame, discriminando cada posto de prestação de serviços 
(com base no Preço Mensal por Posto), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação para a celebração do 
mesmo, conforme Minuta de Contrato (Anexo VI deste Edital). 
14.1.1 O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada 
para a assinatura do termo contratual, ensejará a aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta ou lance final ofertado, devidamente atualizado. 
14.1.2 O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante 
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da 
Lei nº 8.666/1993. 
14.2. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou retirada do empenho, 
ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, 
sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Câmara Municipal de Camaçari, o direito de, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os remanescentes. 
14.3. Até a assinatura do Contrato, poderá ser desclassificada a proposta e/ou inabilitada a licitante vencedora, caso a 
Câmara Municipal de Camaçari venha a ter conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o 
julgamento. 
14.4. Ocorrendo eventual desclassificação da proposta e/ou inabilitação da licitante vencedora, a Câmara Municipal de 
Camaçari poderá retornar à sessão pública da licitação e convocar as licitantes remanescentes, observados o disposto neste 
Edital e a ordem final de classificação das propostas/lances. 
14.5. O contrato terá prazo de vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
14.5.1 A prorrogação do contrato dar-se-á mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei 8666/93, das demais normas jurídicas 
aplicáveis, do edital e anexos.  
14.6. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do contrato, 
alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante informando, em tempo hábil, 
qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados. 
14.7. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do 
art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa. 
14.8. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, 
sempre por meio de Termos Aditivos. 
 
15.  DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
15.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, garantia 
em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 
b) Seguro-Garantia; 
c) Fiança bancária. 
15.2  O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que 
a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo 
inicial. 
15.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de:  
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a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
b) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;  
d) Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 
15.4 A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 15.3. 
15.5 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
15.6 A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
15.7 A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por 
culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
15.8 Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão 
ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies 
recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 
15.9 Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, 
em conta específica com correção monetária, nominal à Câmara Municipal de Camaçari, para os fins específicos a que se 
destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência. 
15.10 A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento). 
15.11 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, 
de 1993. 
15.12 A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do 
contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu 
nome agir. 
15.12.1 A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal. 
15.13 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da 
vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.   
15.13.1 Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o encerramento 
da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente 
pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008. 
15.13.2 A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos 
trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado. 
15.13.3 A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações 
contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do 
contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas 
as verbas trabalhistas. 
15.13.4 A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro 
a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
15.13.5 Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei n.º 
8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia 
prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado do 
contrato. 
15.14 Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na 
execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto 
ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a 
CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa 
garantia, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito 
e aceita pela CONTRATANTE. 
 
16. DAS ESPECIFICAÇÕES E DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS UNIFORMES   
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16.1 Observar as disposições contidas no item 2.2 do Anexo I-A do Termo de Referência (Anexo I deste Edital). 
 
17. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
17.1 A execução do Contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas pela Coordenação 
Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari. 
17.1.1 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscais, Gestores e substitutos designados. 
17.1.2 Ao Gestor do Contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos 
serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, 
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 
17.2 Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, 
sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade de acompanhamento e 
fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a corresponsabilidade da Câmara Municipal de Camaçari ou de 
seus agentes. 
17.3 As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Gestor do Contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as 
devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sançao pertinente. 
17.4 É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está 
fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).  
17.5 A fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra da contratada, não 
permitindo que as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas. 
17.6 A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 
no que se refere à execução do contrato. 
17.7 Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do contrato formalmente à CONTRATADA, quer seja por meio do 
Encarregado-Geral ou diretamente ao Preposto, deverão ser respondidos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas. 
 
18. DO PREÇO E REPACTUAÇÃO 
 
18.1 O objeto do presente Edital será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e 
irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.   
18.2 As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ocorrerão através de processo 
fundamentado e que comprove a alteração dos custos por meio de documentação a ser analisada pelo representante da 
Câmara Municipal de Camaçari, e, deve ter por base os preços das propostas apresentadas na data da licitação, podendo 
ocorrer em razão da majoração de custos advindas de nova Convenção, Acordo ou Dissídio Coletivo da Categoria, ou, 
aumento de impostos e taxas estabelecidas por lei. 
18.2.1. Os efeitos financeiros da repactuação do preço da contratação terão início conforme disposto no acordo, convenção, 
dissídio coletivo de trabalho ou equivalente da categoria profissional. 
18.2.2 Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como 
tributos, despesas com vale-transporte, alimentação dos funcionários, entre outras. 
18.2.3 Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o interregno mínimo de 
um ano. 
18.3 Competirá à CONTRATADA exercer, perante o CONTRATANTE, seu direito à repactuação, desde a data do depósito 
do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixar o novo salário normativo da categoria profissional, 
até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato, sendo que, se não o fizer de forma 
tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do 
seu direito a repactuar. 
18.4 Se, até a data da prorrogação contratual subsequente, não houver sido depositado o acordo, convenção, dissídio coletivo 
de trabalho ou equivalente que fixará o novo salário normativo da categoria profissional, caberá à CONTRATADA solicitar a 
inserção, no termo aditivo de prazo, de cláusula que resguarde seu direito à repactuação, a ser exercido tão logo disponha do 
acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente da categoria profissional devidamente depositado. 
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18.5 Se, até a data do encerramento do contrato, não houver sido depositado o acordo, convenção, dissídio coletivo de 
trabalho ou equivalente que fixará o novo salário normativo da categoria profissional, caberá à CONTRATADA manifestar, 
expressa e formalmente, a intenção de ver resguardado seu direito à repactuação, a ser exercido tão logo disponha do 
acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente da categoria profissional devidamente depositado. 
18.6 Competirá à CONTRATADA a elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços, pertinente à repactuação, 
devidamente acompanhada de cópia do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixar o novo 
salário normativo da categoria profissional e demais documentos que comprovem a variação dos componentes dos custos 
contratuais, e ao CONTRATANTE o encargo de aprová-la. 
18.7 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de componentes não previstos na proposta inicial, exceto quando se 
tornarem obrigatórios por força de lei, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, ficando essa comprovação 
a cargo da CONTRATADA. 
18.8 O CONTRATANTE não se vincula, para efeito de repactuação, às disposições contidas em acordos e convenções 
coletivas que não tratem de matérias trabalhistas. 
18.9 As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato, também 
serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato. 
18.10 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA. 
18.11 O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das 
hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
18.12 Os preços contratuais referidos na planilha de composição de custos (Proposta Comercial da CONTRATADA) 
exclusivamente como Remuneração Empresarial, poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base 
a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice legalmente 
vier a lhe substituir. 
 
19.  DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
19.1 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será feito pela Câmara Municipal de Camaçari, em moeda corrente 
nacional, mediante Ordem Bancária em conta corrente indicada pela CONTRATADA, uma vez satisfeitas às condições 
estabelecidas no Edital/Termo de Referência - TR, e ocorrerá em até 10 (Dez) dias úteis, após a data do devido atesto na Nota 
Fiscal. 
19.2 Condiciona-se o pagamento a: 
I -  apresentação da nota fiscal/fatura referente a execução dos serviços contratados; 
II -  comprovação da regularidade da licitante vencedora perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – 
CND e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), certidão de regularidade 
trabalhista e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade de Situação – CRS) e regularidade 
fiscal perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do licitante. 
19.3 A licitante vencedora indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco, o número da agência e da conta- corrente para 
efetivação do pagamento. 
19.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
19.5 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da Contratada, o decurso do prazo de 
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que 
não será devida atualização financeira.  
 
20.   DAS SANÇOES E PENALIDADES  

  
20.1. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até 
a vigência da garantia contratual prevista no item x deste Edital.  
20.2. A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades 
previstas neste Edital e no instrumento de Contrato, sem excluir as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
alterações posteriores e na Lei Municipal nº. 803/2007, bem como sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.  
20.3. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, o licitante/contratado que:  
20.3.1 cometer fraude fiscal;  



  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  13  

Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro - Camaçari/Bahia – CEP 42.800-907  

 CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135 / 6136  

20.3.2 não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;  
20.3.3 apresentar documento falso;  
20.3.4 fizer declaração falsa;  
20.3.5 comportar-se de modo inidôneo;  
20.3.6 deixar de entregar a documentação exigida no certame.  
20.3.7 Para os fins da Subcondição 20.3.5., reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 
97 da Lei nº 8.666/93.  
20.4  Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, ficar comprovada a 
existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a 
LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá 
sofrer as seguintes penalidades: 
20.4.1 advertência por escrito; 
20.4.2 multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou valor final ofertado pela LICITANTE 
DESISTENTE, devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o ENCERRAMENTO da fase 
de lances, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas em lei, inclusive de impedimento de licitar e contratar com 
a Administração Pública, previsto no subitem 20.3 deste Edital; 
20.4.3 multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou valor final ofertado, devidamente 
atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas em lei, na hipótese de recusa injustificada da licitante 
vencedora em celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando 
inexecução total das obrigações acordadas; 
20.4.4 multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou valor final ofertado, devidamente 
atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas em lei, na hipótese de recusa injustificada do contratado 
em executar os serviços, dentro do prazo estipulado, caracterizado inexecução total do objeto;  
20.4.5 multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso, no caso de 
descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato e no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), referentes ao 
pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;  
 
20.4.5.1 em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da Nota 
Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual. 
20.4.6 multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, referente ao mês em 
que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Termo de Referência, neste Edital ou no termo 
contratual; 
20.4.7 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras sanções em lei, na hipótese de recusa 
injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura 
do Contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada;  
20.4.8multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da 
CONTRATADA; 
20.5 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela Câmara Municipal de Camaçari. 
20.6 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Câmara Municipal de 
Camaçari, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada.  
20.6.1 Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos 
nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá 
descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente. 
20.7 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
20.8 Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de caso fortuito 
ou de força maior. 
20.9 Para fins de aplicação das sanções previstas neste item, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.  
20.10. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Câmara, e no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato 
e das demais cominações legais.  
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21.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  
21.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas.  
21.2. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pelo Pregoeiro. 
21.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja 
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão. 
21.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.  
21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.  
21.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
21.7. Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro.  
21.7.1. Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do documento ou 
a perfeita compreensão do conteúdo da proposta, bem como não majore o valor desta.  
21.8. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
21.9. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária do pregão, devendo 
os convocados apresentar os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da 
primeira reunião.   
21.10. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação na data da 
primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura estiverem vencidos. 
21.11. Os licitantes remanescentes convocados se obrigam a atender à convocação e a assinar o contrato respectivo, no 
prazo fixado pela Comissão, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades 
cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação. 
21.12. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou 
indiretamente;   
21.13. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Presidente da Câmara Municipal 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, comprovado ou anulá-lo 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação;   
21.14. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 
de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis;  
21.15. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de 
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial; 
21.16. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com base na legislação vigente;  
21.17. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital; 
11.1. Fica facultado aos licitantes a realização de visita técnica para vistoria das instalações do local da prestação do 
serviço objeto deste certame, devendo agenda-la para até 3 (três) dias úteis anteriores a data de abertura do certame, junto 
a Coordenação Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari, pelos telefones nº (71) 3621-6176 ou 6188, no horário de 
funcionamento normal da repartição (segunda a quinta-feira, das 08:00 às 12:00h e 14:00 às 17:00h, e sexta-feira, das 08:00 
às 12:00h). 
21.18. Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
  
22.  ANEXOS DO EDITAL  

  
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo I-A – Memorial Descritivo;  
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Anexo I-B – Modelo de Planilha de Preço; 
Anexo I-C – Modelo de Planilha de Preço Unitário/Por item;  
Anexo II – Modelo de Apresentação da Proposta Comercial;  
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;  
Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação;  
Anexo V - Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;  
Anexo VI – Minuta do Contrato;  
Anexo VII – Dados para assinatura do contrato;  
 
Camaçari, 29 de agosto de 2019. 

 
Gilberto Santos Moreira 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

  
 1. OBJETO 
 1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL PARA A 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA, conforme as especificações constantes no Edital e seus Anexos.    
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 2.1 A contratação visa assegurar a continuidade dos serviços de terceirização prestados nas dependências da Câmara 
Municipal de Camaçari, de forma a garantir o suporte nas atividades legislativas e conservação das instalações. 
                  
3. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
3.1 DO CONTRATANTE:  
3.1.1 Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;  
3.1.2  Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência;  
3.1.3 Fiscalizar a utilização de uniformes e crachás pelos funcionários lotados no contrato; 
3.1.4 Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, de forma parcial e/ou total, bem como, solicitar a 
substituição de funcionário lotado na execução do contrato sempre que houver descumprimento as normas pré-
estabelecidas na avença.  
  
3.2 DA CONTRATADA:  
3.2.1 Prestar os serviços de acordo com as determinações do contratante e normas pré-estabelecidas em contrato;  
3.2.2 Fornecer mão-de-obra especializada para a execução dos serviços, devendo arcar todas as despesas decorrentes da 
contratação, tais como:   
a) Salários e todas as obrigações tributárias, sociais, previdenciários, trabalhistas e de acidentes de trabalho e demais 
encargos decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.  
b) Seguros, e benefícios que estejam contemplados na composição dos custos, conforme proposta de preço 
apresentada e aceita pela administração.   

3.2.3 Manter a assiduidade e a pontualidade na execução dos serviços;   
3.2.4 Proceder à imediata substituição da mão de obra vinculada ao contrato, quando por qualquer motivo demonstre 
impróprio para execução dos serviços;  
3.2.5 Supervisionar, de forma sistemática, a execução dos serviços;  
3.2.6 Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a terceiros, durante a execução dos serviços, 
quer sejam praticados pela empresa contratante, seus prepostos e/ou subcontratados;  
3.2.7 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório;   
 
4. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato. O prazo do contrato 
poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
4.2 A prorrogação quando solicitada, será formalizada mediante Termo Aditivo ao instrumento inicial.  
4.3 Os serviços aqui descritos só poderão ser prestados com pessoal contratado pela empresa vencedora da licitação e 
contratada. 
4.4 A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do contrato, 
alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante informando, em tempo hábil, 
qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados. 
 
5. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1 A forma de execução dos serviços será por empreitada por preço global. 
5.2 Quando do início da Execução dos Serviços, será fornecido pela Coordenação Administrativa Plano de alocação do 
pessoal da CONTRATADA que prestará o serviço. 
 
 6. DOS RECURSOS ALOCADOS 
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6.1 Para fazer face às despesas decorrentes da execução dos serviços, serão utilizados recursos oriundos do Orçamento 
do Município de Camaçari, nas seguintes classificações orçamentárias:   
               
Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari  
Atividade – 01.031.0001.2004 – Gestão das Ações e Atividades Adm. do Poder Legislativo  
Elemento de Despesa – 3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra.  
 
 7.  DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será feito pela Câmara Municipal de Camaçari, em moeda corrente 
nacional, mediante Ordem Bancária em conta corrente indicada pela CONTRATADA, uma vez satisfeitas às condições 
estabelecidas no Edital/Termo de Referência - TR, e ocorrerá em até 10 (Dez) dias úteis, após a data do devido atesto 
na Nota Fiscal. 

7.2. Condiciona-se o pagamento a: 
I -  apresentação da nota fiscal/fatura referente a execução dos serviços contratados; 
II -  comprovação da regularidade da licitante vencedora perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – 
CND e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), certidão de regularidade 
trabalhista e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade de Situação – CRS) e regularidade 
fiscal perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do licitante. 
7.3. A licitante vencedora indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco, o número da agência e da conta- corrente para 

efetivação do pagamento. 
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
8.  DA GARANTIA CONTRATUAL 

8.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, garantia 
em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 
b) Seguro-Garantia; 
c) Fiança bancária. 
8.2 O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que 
a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo 
inicial. 
8.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de:  
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
b) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e  
d) Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 
8.4 A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 9.3. 
8.5 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
8.6 A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
8.7 A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por 
culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
8.8 Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter 
valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies 
recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 
8.9 Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, 
em conta específica com correção monetária, nominal à Câmara Municipal de Camaçari, para os fins específicos a que se 
destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência. 
8.10 A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento). 
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8.11 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, 
de 1993. 
8.12 A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do 
contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu 
nome agir. 
8.12.1 A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal. 
8.13 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da 
vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.   
8.13.1 Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o encerramento 
da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente 
pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008. 
8.13.2 A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos 
trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado. 
8.13.3 A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações 
contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do 
contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas 
as verbas trabalhistas. 
8.13.4 A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a 
título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
8.13.5 Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei n.º 
8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia 
prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado do 
contrato. 
8.14 Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na 
execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto 
ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a 
CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa 
garantia, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito 
e aceita pela CONTRATANTE. 
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ANEXO I-A 
MEMORIAL DESCRITIVO  

   
1. REQUISITOS MÍNIMOS DA EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇOS  
1.1 A prestação de serviços terá curso através de suporte operacional e técnico da CONTRATADA; 
1.2 A CONTRATADA deverá providenciar os Uniformes e EPI’s necessários para efetuar os serviços descritos nesse edital 
em seu anexo I.  
  
2.  CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
2.1 A realização dos serviços, objeto da licitação, obedecerão às seguintes condições:  
  

CARGO QUANTIDADE JORNADA DE TRABALHO 
 

POSTO DE COPEIRA 06 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais 

POSTO DE LIMPEZA 14 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais 

POSTO DE JARDINAGEM 02 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais 

POSTO DE AUXILIAR DE JARDINAGEM 04 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais 

POSTO DE AGENTE DE PORTARIA – 
DIURNO 

08 DIURNO - Posto 12x36 Horas 

POSTO DE AGENTE DE PORTARIA – 
NOTURNO 

04 NOTURNO - Posto 12x36 Horas 

POSTO DE SUPERVISOR 02 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais 

 
2.2 O fardamento será composto dos seguintes itens:  
 

Categoria 
Profissional 

Tipo de Uniforme Quant. Anual 

Postos de 
Agente de 
Portaria e 

Supervisor 
 

 Blusa de mangas compridas, abotoamento frontal contendo a identificação da 
CONTRATADA  

 Blazer na cor preta 

 Calça comprida na cor preta 

 Sapato em couro, na cor preta 

 Gravata na cor preta (Para Homens) 
 

04 
fardamentos 
completos 

Posto de 
Copeira e 
Limpeza 

 

 Blusa de mangas curtas, abotoamento frontal contendo a identificação da 
CONTRATADA  

 Calça comprida na cor preta 

 Sapato em couro, na cor preta 

 Avental (para o posto de copeira) 

 Touca de proteção (para o posto de copeira) 
 

04 
fardamentos 
completos 

Postos de 
Jardinagem e 

Auxiliar de 
Jardinagem 

 Calça e Camisa de Brim contendo a identificação da CONTRATADA  

 Avental de Jardineiro 

 Botas adequadas a prestação do serviço 
 

04 
fardamentos 
completos  

 



  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  20  

Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro - Camaçari/Bahia – CEP 42.800-907  

 CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135 / 6136  

2.2.1 É de responsabilidade da contratada fornecer fardamento para todo o suporte técnico e operacional alocado no serviço, 
em quantidade mínima de 02 (dois) fardamentos completos por semestre, sendo que a Contratada ficará obrigada a 
substituir, em tempo inferior, aqueles que apresentem desgaste/danos naturais. 
2.3 A empresa contratada será responsável:  
a) pela seleção, contratação, treinamento e fornecimento do suporte operacional e técnico especializado, necessário à boa 
execução dos serviços; 
b) por fornecer equipamentos de proteção individual, para aqueles serviços que eventualmente tenha necessidade destes 
tipos de equipamentos, de acordo com as normas técnicas de medicina e segurança do trabalho;   
c) por assumir, por sua exclusiva conta, todos os custos e encargos resultantes da execução dos serviços, inclusive 
impostos, taxas, contribuições, emolumentos, incidentes ou que venham incidir sobre o objeto da licitação, bem como os 
encargos técnicos, trabalhistas, previdenciários e securitários do pessoal, e do seguro de acidentes de trabalho pessoal.  

2.4  Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força da prestação de serviços objeto desta Licitação, 
qualquer relação de emprego entre o Município e o corpo técnico e operacional que a empresa contratada utilizar para a 
execução dos serviços;  
2.5 Para fins de elaboração da proposta comercial, deverá ser considerado o “POSTO DE SERVIÇO”, a ser compreendido 
como, a solicitação de um posto operacional, que deve ser preenchido durante a carga horaria estabelecida neste termo de 
referência para cada função, o que não significa que um posto seja correspondente a uma pessoa. 
2.5.1 O posto deverá ser coberto por todo período solicitado, independente de revezamento de pessoas ou tempo de trabalho 
de cada uma delas, cabendo à CONTRATADA o atendimento dos postos/ trabalhadores que sejam necessários, cumprindo, 
para isso, todas as normas trabalhistas vigentes, notadamente, quanto às de validade da jornada 12 x 36 (previsão em 
acordo coletivo/ convenção coletiva), repouso semanal remunerado, intervalos legais, adicionais legais e convencionais que 
sejam devidos e demais vantagens conferidas à categoria decorrente de documentos coletivos.  
2.5.2 O serviço poderá ser realizado em qualquer período (diurno ou noturno) e data (inclusive aos sábados, domingos e 
feriados).  
  
3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
3.1 A Prestação dos serviços acontecerá no prédio sede da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de Contorno do 
Centro Cultural, s/n, Centro, Camaçari – BA, facultado a possibilidade de prestação de serviços em sessões externas, a 
critério da Contratante. 
  
4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
4.1 Os serviços serão executados em carga horária de 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanal, a 
exceção dos postos de Agentes de Portaria, cuja carga horaria será de 12 x 36 horas. 
4.2 Quando do início da Execução dos Serviços, será fornecido pela Coordenação Administrativa Plano de alocação do 
pessoal da CONTRATADA que prestará o serviço. 
 
5. REMUNERAÇÃO   

5.1 Os preços cotados deverão incluir todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, 
seguros, exames médicos, treinamento/reciclagem, uniformes, EPI’s, vale alimentação e vale transporte sem desconto, 
impostos e taxas geradas direta ou indiretamente, bem como todas as despesas necessárias à execução do contrato, sempre 
levando-se em consideração a natureza jurídica da licitante; 

5.2 A composição ANALÍTICA (ORÇAMENTO DOS CUSTOS PARA A FUNÇÃO) deverá levar em consideração os 
encargos sociais do dissídio coletivo, vigente e/ou válido para o tempo de duração do contrato, do SEAC/SINDILIMP, caso 
haja relação de subordinação jurídica entre a licitante e seus funcionários, além dos tributos inerentes à natureza jurídica de 
cada empresa licitante, conforme legislação vigente. É obrigatória a apresentação da composição dos salários sob pena de 
desclassificação da proposta comercial. 

5.3 Apenas para efeito de apresentação e julgamento das propostas, o licitante apresentará para a Comissão de Licitação, 
planilha de preço global com os custos totais das contratações, levando em consideração os quantitativos apresentados;  

5.4 O licitante apresentará juntamente com a proposta de preço global, planilhas de preços unitários para cada serviço, 
indicando a composição do preço, especificando os percentuais de encargos, salário, seguros, exames médicos, 
treinamento/reciclagem, uniformes, EPI’s, impostos e etc., que servirá de base para eventual revisão dos contratos, mediante 
comprovação do incremento de insumos.  
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6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
  

Serviços de Coperagem.  
Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte frequência:  

  
a ) distribuição de café, Chá e água, aos gabinetes dos vereadores e demais setores da Câmara das 8:00 as 12:00h, e de 
13:00 as 17:00h, e nas sessões da Câmara de 08:00 as 16:00h. e sempre que solicitado, podendo tal horário ser alterado 
por conveniência da Administração, nos limites legais permitidos.  

b) recolhimento das garrafas térmicas nos diversos setores será feito sempre a partir das 11:30 e às 16:50 horas. 

c) higienizar com água quente e escova, todas as garrafas térmicas após a utilização,  mantendo-se em perfeitas condições 
de uso. 

d) inspecionar diariamente as garrafas térmicas. As que não estiverem conservando calor, ou apresentando aspectos de 
desgaste, deverão ser prontamente substituídas pela Contratante.   

e) visitar as áreas semanalmente visando pesquisar junto aos consumidores informações para melhoria do produto 
oferecido como: quantidade de café, temperatura, preferência do chá entre outros.  
  

Serviços de limpeza, higienização e conservação predial.  
Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte frequência:  

  
I - DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO  
  
a) remover com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, 
bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;  
b) lavar cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum;  
c) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;  
d) proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas vezes 
ao dia;  
e) varrer, remover manchas e lustrar os moveis de madeira;  
f) varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de mármores e 
emborrachados;  
g) limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes ao dia;  
h) abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;  
i) retirar o pó dos telefones com flanelas e produtos adequados;  
j) passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos;  
k) retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado 
pela contratante;  
l) proceder a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber;  
m) suprir os bebedouros com garrafões de água, adquiridos pela contratante;  
n) executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.  

  
II - SEMANALMENTE, UMA VEZ (QUANDO NÃO EXPLICITADO):  
  
a) limpar totalmente a cozinha, inclusive lavar as paredes;  
b) lavar totalmente os banheiros;  
c) limpar prateleiras e estantes;  
d) lavar geladeiras e bebedouros;  
e) lavar corredores e escadas;  
f) limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  
g) limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas em PVC;  
h) limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético;  
i) lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar a flanela nos móveis encerados;  
j) limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;  
k) limpar e polir todos os metais, como: válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;  
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l) lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de mármores e emborrachados com detergente, encerar 
e lustrar;  
m) passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;  
n) limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;  
o) retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;  
p) executar demais serviços considerados necessários a frequência semanal.  

  
III - MENSALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO 
  
a) limpar as paredes internas, as portas, as maçanetas e venezianas/persianas;  
b) limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  
c) limpar forros, paredes e rodapés;  
d) limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;  
e) limpar persianas com produtos adequados;  
f) remover manchas de paredes;  
g) proceder uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.  

 
IV - ANUALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO.  
  
a)  efetuar lavagem das áreas acarpetadas (as previstas em contrato); 
b) aspirar o pó;  
  

Serviços de Jardinagem - Jardineiro  
Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte frequência:  

  
a) Manter em perfeito estado as áreas gramadas, executando cortes quinzenal bem como plantas, arvores, palmeiras e 
plantas ornamentais das salas.    
b) Podar periodicamente as árvores por solicitação e com orientação da Câmara, retirando e removendo os que estejam 
ameaçadas de tombamento.          
c) Aplicar preventivamente os defensivos agrícolas, tais como inseticidas, fungicidas, herbicidas, quando julgado necessário 
pela Câmara. Estes produtos deverão ser registrados pelo Ministério da Agricultura e aprovados pelo IBAMA. Antes da 
aplicação destes produtos os mesmos deverão ser apresentados à fiscalização da Câmara, para a devida aprovação. 
Indicado pela contatada e fornecidos pela contratante  
d) Aplicar adubos químicos, minerais e orgânicos, de acordo com a análise do solo a ser realizada. Estes produtos deverão 
ser registrados pelo Ministério da agricultura. Antes da Aplicação, recomendação de adubação deverá ser apresentada à 
fiscalização da Câmara, para a devida aprovação. Indicado pela contatada e fornecidos pela contratante;  
e) Eliminar as ervas invasoras nos jardins, calçadas estabelecimentos e vias de acesso.    
f) Irrigar diariamente as áreas ajardinadas e plantas ornamentais.      
g) Limpeza diária completa das áreas.       
h) Replantar ou recuperar as áreas gramadas e plantas ornamentais. Estes serviços eventuais serão realizados, com a 
solicitação da fiscalização da Câmara.     
i) Coletar amostras do solo ou plantas, quando necessário, para análise das suas características objetivando o tratamento 
correto da orientação agronômica.     

    

Serviços de Auxiliar de Jardinagem.  
Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte frequência:  

  
a) Remover entulhos e lixo orgânico, inclusive os decorrentes das podas de arvores.     
b) Efetuar pinturas de meios-fios e canteiros dos jardins com material fornecido pela Câmara.                

  
Serviços de Agente de Portaria.  

Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte frequência:  
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a) Posto de Agente de Portaria- controle de acesso de pessoas, veículos, bens e equipamentos, zelando pela ordem 
e boas condições das áreas envolvidas;  
b) Responsável pela prevenção e repressão de atos ilícitos, tais como, furto, roubo, sabotagem, depredação, 
vandalismo;   
c) Deverá zelar pela ordem e boas condições das áreas de sua atuação, organizando o tráfego de pessoas e veículos, 
impedindo que se apresentem de modo inconveniente, reprimindo o uso indevido das instalações do CONTRATANTE.  
d) Proibir a utilização das áreas sob sua responsabilidade, para a guarda de objetos estranhos ao local, de bens de 
empregados ou de terceiros. 
e) Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

 
Serviços de Supervisor.  

Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte frequência:  
  
a) Atuar com coordenação de equipe composta de: Agente de Portaria, jardineiro, auxiliar de jardineiro, copeiro e 
equipe de Limpeza.  
b) Supervisionar e acompanhar a execução dos serviços, assim como, entender e retornar as necessidades do cliente.   
c) Realizar o fechamento de ponto dos funcionários e controlar o cartão de ponto, escalas de trabalho e férias, 
cronograma de tarefas nos postos de trabalho, solicitação de material e EPI´s, enviar e responder e-mails.   
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ANEXO I-B 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

(QUADRO RESUMO*¹) 
Razão Social: 
Endereço (sede): 
C.N.P.J.: 
Telefone: 
E-mail: 
  
1.1 Descrição do objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em Apoio Operacional 
para prestação de serviço na Câmara Municipal de Camaçari.  
 

Item  Posto de Serviço  

CARGA 
HORÁRIA Qtde. 

Estimada 

Valor Unitário Valor Total 

(Semanal) (R$) (R$) 

1  POSTO DE COPEIRA - 44HS  44 6 

  

2  POSTO DE LIMPEZA - 44HS  44 14 
  

3  POSTO DE JARDINAGEM - 44HS  44 2 
  

4  POSTO DE AUXILIAR DE JARDINAGEM -  44HS  44 4   

5 
POSTO DE AGENTE DE PORTARIA – DIURNO – 12 X 36 
HORAS (*²) 12X36 8 

  

6 
POSTO DE AGENTE DE PORTARIA – NOTURNO – 12 X 
36 HORAS (*²) 12x36 4 

  

7 POSTO DE SUPERVISOR - 44HS 44 2 
  

 
VALOR MENSAL ESTIMADO   

 
VALOR GLOBAL ESTIMADO 12 (DOZE) MESES    

  
 
(*¹) QUADRO RESUMO baseado na composição de preços de cada item, conforme planilhas individuais (Modelo Anexo I-
C); 
(*²) O posto é composto por, no mínimo, 2 (dois) empregados, sendo o valor unitário consignado na planilha referente ao 
posto. 
 
 
Cidade, ____ de ____________ de 2019.  
  
Assinatura Licitante/Carimbo  
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ANEXO I-C 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 (POR ITEM) 
 

Para elaboração das Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços, deverão ser observadas as condições a 
seguir: 

1. Para cada item indicado na Planilha do Anexo B, será elaborada planilha individual de Composição de Custos e 
Formação de Preços. 

2. A Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços servirá para demonstrar possíveis variações de 
custos/insumos no curso da execução do contrato e deverá ser utilizada como base em eventuais repactuações ou 
revisões de preços. 

3. Os preços cotados na planilha de Composição de Custos e Formação de Preços (Por item), deverão observar o 
patamar mínimo estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, levando em consideração o 
regime jurídico de cada empresa. 

4. Na formulação de sua proposta, a LICITANTE deverá observar ainda o regime de tributação ao qual está submetida, 
no tocante à incidência das alíquotas de PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme previsto nas Leis n.º 
10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU n.º 2.647/2009 - Plenário). 

5. A LICITANTE deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu regime de tributação, a fim de que se possa 
certificar que as alíquotas do PIS e da COFINS consignadas na planilha conferem com sua opção tributária. 

6. Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra, para fins tributários, no conceito de cessão de 
mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei n.º 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 
118, da Instrução Normativa – RFB n.º 971, de 13/11/2009 e alterações, a LICITANTE Microempresa - ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, 
não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições 
sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO SIMPLES 
NACIONAL A CONTAR DO MÊS SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO, em consequência do que dispõem o art. 
17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário e IN SLTI n.º 2/2008). 

7. As licitantes estarão IMPEDIDAS DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM 
BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, já que tal prática implicaria ofensa às disposições 
da LC 123/2006, conforme posicionamento externado pelo TCU no Acórdão TCU 797/2011 - Plenário. 

8. Para cálculo do ISS deve ser considerado o local da prestação do serviço.  
9. Não há previsão de horas extras para quaisquer das categorias previstas neste Termo de Referência. 
10. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 

impostos, taxas e contribuições, transporte e alimentação sem desconto, despesas administrativas e lucros e 
demais insumos necessários à sua composição. 

11. Os custos de auxilio alimentação deverão ter como base as condições estabelecidas nas Convenções Coletivas de 
Trabalho. 

12. O vale-transporte deverá ser concedido pela LICITANTE vencedora aos empregados de acordo com o Decreto 
Municipal nº. 7065/2019, publicado no DO do Município de Camaçari, no valor referente ao itinerário de cada 
funcionário, observadas as demais disposições insertas nas Convenções Coletivas de Trabalho. 

13. O tipo de assistência médica e odontológica ofertado aos profissionais será aquele previsto na Convenção Coletiva 
de Trabalho da categoria, devendo tais despesas serem inseridos como parte dos custos da prestação dos serviços. 

14. Deverão ser observados, quando do preenchimento da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, 
os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles 
estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, 
SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, SEBRAE, Férias, 
13º Salário e outros). 

15. Considerando-se jurisprudência do TCU (Acórdão n.º 288/2014 – Plenário), fica vedada a inclusão do item 
“Reserva Técnica” na Planilha de Custos e de Formação de Preços, já que não existem eventos que motivariam 
a aceitação desse tipo de custo, sob pena de desclassificação da proposta. 

16. Conforme Súmula n.º 254 do TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o 
Lucro – CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e 
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personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA, sendo vedada a sua inclusão na Planilha de Composição 
dos Custos e Formação dos Preços. 

17. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a análise da 
aceitação da proposta, a CONTRATANTE poderá determinar à LICITANTE vencedora, mediante diligência, a 
promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, 
desde que não haja majoração do preço proposto. 

18. A CONTRATANTE, por intermédio da Coordenação Administrativa, poderá realizar diligências junto à LICITANTE 
classificada em primeiro lugar, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados na 
Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da inclusão de informações e/ou 
valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não comprovados 
documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta. 

19. A LICITANTE vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666, de 1993 

20. A inobservância das orientações/informações citadas nos itens anteriores, quanto ao correto preenchimento da 
Planilha de Custos e Formação de Preços resultará na desclassificação da proposta. 
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ANEXO I-C (1) 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
DATA: 

POSTO DE COPEIRA (44HS semanais)                                                                         Quantitativo - 6  

1. MONTANTE "A"  Valor 

Salário Base da Categoria     R$ 

Encargos Sociais (83,49%) R$ 

Total Montante A     R$ 

2. MONTANTE "B"  Valor 

Vale Transporte (considerar 44 vales por mês e valores constantes no Decreto 
Municipal nº. 7065/2019, publicado no DO do Município de Camaçari) 

R$ 

Alimentação (considerar o valor de R$ 288,20 por posto) R$ 

Fardamento R$ 

Exame Médico R$ 

EPI's R$ 

Assistência Médica R$ 

Assistência Odontologia R$ 

Seguro de Vida 

Total Montante B     R$ 

3. IMPOSTOS   Valor 

ISS R$ 

PIS R$ 

COFINS R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL  

  

TOTAL POR EMPREGADO (MENSAL) 

1. MONTANTE "A"  R$ 

2. MONTANTE "B"  R$ 

3. IMPOSTOS   R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL R$ 

   TOTAL  R$ 

 
 Cidade, ____ de ____________ de 2019.  
  
Assinatura Licitante/Carimbo  
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ANEXO I-C (2) 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
DATA: 

POSTO DE LIMPEZA (44HS semanais)                                                                           Quantitativo - 14  

1. MONTANTE "A"  Valor 

Salário Base da Categoria     R$ 

Encargos Sociais (83,49%) R$ 

Total Montante A     R$ 

2. MONTANTE "B"  Valor 

Vale Transporte (considerar 44 vales por mês e valores constantes no 
Decreto Municipal nº. 7065/2019, publicado no DO do Município de 
Camaçari) 

R$ 

Alimentação (considerar o valor de R$ 288,20 por posto) R$ 

Fardamento R$ 

Exame Médico R$ 

EPI's R$ 

Assistência Médica R$ 

Assistência Odontologia R$ 

Seguro de Vida 

Total Montante B     R$ 

3. IMPOSTOS   Valor 

ISS R$ 

PIS R$ 

COFINS R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL  

  

TOTAL POR EMPREGADO (MENSAL) 

1. MONTANTE "A"  R$ 

2. MONTANTE "B"  R$ 

3. IMPOSTOS   R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL R$ 

   TOTAL  R$ 

 
  Cidade, ____ de ____________ de 2019.  
  
Assinatura Licitante/Carimbo  
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ANEXO I-C (3) 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
DATA: 

POSTO DE JARDINAGEM (44HS semanais)                                                                     Quantitativo - 2  

1. MONTANTE "A"  Valor 

Salário Base da Categoria     R$ 

Encargos Sociais (83,49%) R$ 

Total Montante A     R$ 

2. MONTANTE "B"  Valor 

Vale Transporte (considerar 44 vales por mês e valores constantes no 
Decreto Municipal nº. 7065/2019, publicado no DO do Município de 
Camaçari) 

R$ 

Alimentação (considerar o valor de R$ 288,20 por posto) R$ 

Fardamento R$ 

Exame Médico R$ 

EPI's R$ 

Assistência Médica R$ 

Assistência Odontologia R$ 

Seguro de Vida 

Total Montante B     R$ 

3. IMPOSTOS   Valor 

ISS  R$ 

PIS R$ 

COFINS R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL  

  

TOTAL POR EMPREGADO (MENSAL) 

1. MONTANTE "A"  R$ 

2. MONTANTE "B"  R$ 

3. IMPOSTOS   R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL R$ 

   TOTAL  R$ 

 
Cidade, ____ de ____________ de 2019.  
  
Assinatura Licitante/Carimbo  
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ANEXO I-C (4) 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
DATA: 

POSTO DE AUXILIAR DE JARDINAGEM (44HS semanais)                                             Quantitativo - 4  

1. MONTANTE "A"  Valor 

Salário Base da Categoria     R$ 

Encargos Sociais (83,49%) R$ 

Total Montante A     R$ 

2. MONTANTE "B"  Valor 

Vale Transporte (considerar 44 vales por mês e valores constantes no 
Decreto Municipal nº. 7065/2019, publicado no DO do Município de 
Camaçari) 

R$ 

Alimentação (considerar o valor de R$ 288,20 por posto) R$ 

Fardamento R$ 

Exame Médico R$ 

EPI's R$ 

Assistência Médica R$ 

Assistência Odontologia R$ 

Seguro de Vida 

Total Montante B     R$ 

3. IMPOSTOS   Valor 

ISS  R$ 

PIS R$ 

COFINS R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL  

  

TOTAL POR EMPREGADO (MENSAL) 

1. MONTANTE "A"  R$ 

2. MONTANTE "B"  R$ 

3. IMPOSTOS   R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL R$ 

   TOTAL  R$ 

 
 Cidade, ____ de ____________ de 2019.  
 Assinatura Licitante/Carimbo  
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ANEXO I-C (5) 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº:                                                                                   DATA: 

POSTO AGENTE DE PORTARIA DIURNO   –    POSTO 12X36 HORA                                             QUANTITATIVO – 08*¹ 

2. MONTANTE “A” Preço Unitário*² Preço total*³ 

Salário Base da Categoria   R$ R$ 

Sumula 444 do TST - Feriado  R$ R$ 

Encargos Sociais e Trabalhistas (83,49%) R$ R$ 

Total Montante A     R$ R$ 

3. MONTANTE “B” Preço Unitário*² Preço total*³ 

Vale Transporte (considerar 60 vales mensal por posto e valores 
constantes no Decreto Municipal nº. 7065/2019, publicado no DO 
do Município de Camaçari) 

R$ R$ 

Fardamento  R$ R$ 

Alimentação (considerar o valor de R$ 288,20 por empregado) R$ R$ 

Seguro de Vida R$ R$ 

Treinamento/ Reciclagem R$ R$ 

Exames Médicos R$ R$ 

EPI’s R$ R$ 

Total Montante B    R$ R$ 

4. IMPOSTOS   Preço Unitário*² Preço total*³ 

ISS R$ R$ 

PIS R$ R$ 

COFINS R$ R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL R$ R$ 

   
Cidade, ____ de ____________ de 2019.  
Assinatura Licitante/Carimbo  
  
*¹ Referente ao quantitativo de postos (08), sendo cada posto formado por 2 empregados. 
*² Preço por empregado. 
*³ Preço por posto. 

 
 
 
 

TOTAL  Preço Unitário*² Preço total*³ 

1. MONTANTE "A"  R$ R$ 

2. MONTANTE "B"  R$ R$ 

3. IMPOSTOS   R$ R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL R$ R$ 

   TOTAL  R$ R$ 
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ANEXO I-C (6) 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº:                                                                                   DATA: 

POSTO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO   –    POSTO 12X36 HORA                                            QUANTITATIVO – 04*¹ 

5. MONTANTE “A” Preço Unitário*² Preço total*³ 

Salário Base da Categoria   R$ R$ 

Sumula 444 do TST - Feriado  R$ R$ 

Adicional Noturno (35% das 22h00 às 05h00)  R$ R$ 

Adicional Noturno (20% das 05h00 às 07h00)  R$ R$ 

Adicional de Hora Noturna Reduzida  R$ R$ 

Encargos Sociais e Trabalhistas (83,49%) R$ R$ 

Total Montante A     R$ R$ 

6. MONTANTE “B” Preço Unitário*² Preço total*³ 

Vale Transporte (considerar 60 vales mensal por posto e valores 
constantes no Decreto Municipal nº. 7065/2019, publicado no DO 
do Município de Camaçari) 

R$ R$ 

Fardamento  R$ R$ 

Alimentação (considerar o valor de R$ 288,20 por empregado) R$ R$ 

Seguro de Vida  R$ R$ 

Treinamento/ Reciclagem  R$ R$ 

Exames Médicos  R$ R$ 

EPI’s R$ R$ 

Total Montante B    R$ R$ 

7. IMPOSTOS   Preço Unitário*² Preço total*³ 

ISS  R$ R$ 

PIS R$ R$ 

COFINS R$ R$ 

6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ R$ 

7. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL R$ R$ 

        
Cidade, ____ de ____________ de 2019.  
 Assinatura Licitante/Carimbo  
 *¹ Referente ao quantitativo de postos (04), sendo cada posto formado por 2 empregados. 
*² Preço por empregado. 
*³ Preço por posto. 

 
 

TOTAL  Preço Unitário*² Preço total*³ 

6. MONTANTE "A"  R$ R$ 

7. MONTANTE "B"  R$ R$ 

8. IMPOSTOS   R$ R$ 

9. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ R$ 

10. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL R$ R$ 

   TOTAL  R$ R$ 
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ANEXO I-C (7) 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
DATA: 

POSTO DE SUPERVISOR (44HS semanais)                                                             Quantitativo - 2  

1. MONTANTE "A"  Valor 

Salário Base da Categoria     R$ 

Encargos Sociais (83,49%) R$ 

Total Montante A     R$ 

2. MONTANTE "B"  Valor 

Vale Transporte (considerar 44 vales por mês e valores constantes no 
Decreto Municipal nº. 7065/2019, publicado no DO do Município de 
Camaçari) 

R$ 

Alimentação (considerar o valor de R$ 288,20 por posto) R$ 

Fardamento R$ 

Exame Médico R$ 

EPI's R$ 

Assistência Médica R$ 

Assistência Odontologia R$ 

Seguro de Vida 

Total Montante B     R$ 

3. IMPOSTOS   Valor 

ISS R$ 

PIS R$ 

COFINS R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL  

  

TOTAL POR EMPREGADO 

1. MONTANTE "A"  R$ 

2. MONTANTE "B"  R$ 

3. IMPOSTOS   R$ 

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS     R$ 

5. REMUNERAÇÃO EMPRESARIAL R$ 

   TOTAL  R$ 

  
Cidade, ____ de ____________ de 2019.  
  
Assinatura Licitante/Carimbo  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.  018/2019 
ANEXO II - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

  
   
À  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
  
  
Prezados Senhores,  
  
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial n.º XXX/2019, estamos apresentando proposta para 
contratação de empresa especializada em Apoio Operacional para prestação de serviço na Câmara Municipal de 
Camaçari, conforme as especificações constantes neste Edital, seus Anexos e processo administrativo objeto da licitação 
em referência, declarando expressamente, que:  
  
- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;  
  
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e global do(s) 
item(ns), bem como total geral por extenso, assim a indicação do objeto, conforme o caso;   
  
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos, 
comprometendo-nos a proceder a entrega do objeto desta licitação;  
  
- Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento do objeto, frete, seguro, 
embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo 
contratante para execução completa do contrato;  
  
- O portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente habilitado 
a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta 
empresa, os compromissos e obrigações relacionados com esta licitação;  
  
- A proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua entrega;  
  
- Observaremos o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para início dos serviços, a contar da assinatura do 
instrumento de contrato. 
  
Local e data  
 _____________________________________________________  
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)  
(Número de identidade do declarante)  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.  018/2019 
ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

  
  
  
Credencio o senhor( a) ..............................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, para representar 
esta empresa, com poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório  na Modalidade  
Pregão Presencial  nº. _____, em especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, 
apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo 
será dado como bom, firme e valioso.   
  
  
  
  
Cidade, ......... de ................................ de ........  
  
  
  
  
  
___________________________________________________________  
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019 
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

  
  
  
Ao 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Camaçari / BA  
  
  
Sr. Pregoeiro,  
  
  
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada à................................ DECLARA, 
para fins de participação na licitação Pregão Presencial nº. _____, promovida pela CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.  
  
  
Local de data,  
  
  
  
  
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)  
  
  
  
  
  
  
  
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.  018/2019 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
  
  
  
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que 
não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 
(dezesseis) anos.  
  
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).  
  
  
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  
  
  
  
________________,  ______ de _________________________ de _____. Local e data   
  
  
  
  
  
  
______________________________________  
  
Licitante interessado  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO Nº xx /2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, E A 
EMPRESA ...............NA FORMA ABAIXO: 

 
 
Pelo presente Termo de Contrato de Prestação de Serviços, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
que entre si celebram a Câmara Municipal de Camaçari, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 13.393.780/0001-29 com sede à Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari - Ba, 
neste ato representada por seu Presidente o Sr.   _____________, doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro 
lado, a empresa ________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__, 
estabelecida à Rua _____________________ _______, no __, ________, ________, no Município de ________, através de 
seu representante legal, o Sr. __________________, regularmente inscrito no CPF sob o no ___________, denominando-
se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Pregão 
Presencial n.º _____/2019, Processo Administrativo nº 0______/2019, pelo Presidente da Câmara Municipal em 
____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 (com suas modificações) e a Lei Municipal nº. 
803/2007, e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.  
  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
  
1.1 O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em Apoio Operacional para prestação 
de serviço, de forma contínua, a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Camaçari e em outros 
imóveis que venham a ser ocupados pela Contratante em Camaçari-BA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 
 
2.1 Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93 e a Lei Municipal nº. 803/2007, em sua 
versão atualizada, vinculando-se, ainda, ao Pregão Presencial nº xx/2019,  ao Termo de Referência, à Proposta de Preços 
da CONTRATADA, às Notas de Empenhos e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, 
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
  
3.1 Fica estipulado em R$ _____ (____________________) o valor total estimado a ser pago à CONTRATADA pela 
CONTRATANTE.  
3.2 O preço global a ser pago à CONTRATADA, inclui todas as despesas tais como: as correspondentes à mão-de-obra, 
encargos, salário, seguros, exames médicos, treinamento/reciclagem, uniformes, epi’s, impostos e etc. 
3.3 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a 
data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.  
3.4 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não 
tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.  
3.5 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será feito pela Câmara Municipal de Camaçari, em moeda corrente 
nacional, mediante Ordem Bancária em conta corrente indicada pela CONTRATADA, uma vez satisfeitas às condições 
estabelecidas no Edital/Termo de Referência - TR, e ocorrerá em até 10 (Dez) dias úteis, após a data do devido atesto na Nota 
Fiscal. 
3.6 Condiciona-se o pagamento a: 
III -  apresentação da nota fiscal/fatura referente a execução dos serviços contratados; 
IV -  comprovação da regularidade da CONTRATADA perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND 
e Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), certidão de regularidade trabalhista 
e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade de Situação – CRS) e regularidade fiscal perante 
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as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do licitante. 
3.7 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará 
a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado. 
3.8 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
3.9 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da Contratada, o decurso do prazo de 
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que 
não será devida atualização financeira. 
3.10 Todas as chamadas que não forem atendidas nos tempos estipulados, não serão faturadas. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE VALORES DOS SERVIÇOS  
  
4.1 Os preços serão os constantes da planilha de formação de preços/proposta realinhada, apresentada pela 
CONTRATADA, que será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.   
4.2 As revisões contratuais, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ocorrerão através de processo 
fundamentado e que comprove a alteração dos custos por meio de documentação a ser analisada pelo representante da 
Câmara Municipal de Camaçari, e, deve ter por base os preços das propostas apresentadas na data da licitação, podendo 
ocorrer em razão da majoração de custos advindas de nova Convenção, Acordo ou Dissídio Coletivo da Categoria, ou, 
aumento de impostos e taxas estabelecidas por lei. 
4.2.1. Os efeitos financeiros da repactuação do preço da contratação terão início conforme disposto no acordo, convenção, 
dissídio coletivo de trabalho ou equivalente da categoria profissional. 
4.2.2 Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como 
tributos, despesas com vale-transporte, alimentação dos funcionários, entre outras. 
4.2.3 Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o interregno mínimo de 
um ano. 
4.3 Competirá à CONTRATADA exercer, perante o CONTRATANTE, seu direito à repactuação, desde a data do depósito 
do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixar o novo salário normativo da categoria profissional, 
até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato, sendo que, se não o fizer de forma 
tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do 
seu direito a repactuar. 
4.4 Se, até a data da prorrogação contratual subsequente, não houver sido depositado o acordo, convenção, dissídio coletivo 
de trabalho ou equivalente que fixará o novo salário normativo da categoria profissional, caberá à CONTRATADA solicitar a 
inserção, no termo aditivo de prazo, de cláusula que resguarde seu direito à repactuação, a ser exercido tão logo disponha do 
acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente da categoria profissional devidamente depositado. 
4.5 Se, até a data do encerramento do contrato, não houver sido depositado o acordo, convenção, dissídio coletivo de 
trabalho ou equivalente que fixará o novo salário normativo da categoria profissional, caberá à CONTRATADA manifestar, 
expressa e formalmente, a intenção de ver resguardado seu direito à repactuação, a ser exercido tão logo disponha do 
acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente da categoria profissional devidamente depositado. 
4.6 Competirá à CONTRATADA a elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços, pertinente à repactuação, 
devidamente acompanhada de cópia do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que fixar o novo 
salário normativo da categoria profissional e demais documentos que comprovem a variação dos componentes dos custos 
contratuais, e ao CONTRATANTE o encargo de aprová-la. 
4.7 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de componentes não previstos na proposta inicial, exceto quando se 
tornarem obrigatórios por força de lei, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, ficando essa comprovação 
a cargo da  CONTRATADA. 
4.8 O CONTRATANTE não se vincula, para efeito de repactuação, às disposições contidas em acordos e convenções 
coletivas que não tratem de matérias trabalhistas. 
4.9 As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato, também 
serão objeto de preclusão com o encerramento do contrato. 
4.20 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA. 
4.21 O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 
previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
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4.22 Os preços contratuais referidos na planilha de composição de custos (Proposta Comercial da CONTRATADA) 
exclusivamente como Remuneração Empresarial, poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base 
a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice legalmente 
vier a lhe substituir. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
5.1 O ISS devido pela CONTRATADA à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços abrangidos por este 
Contrato, deverá ser retido na fonte pagadora por se tratar de responsabilidade tributária por definição legal, na ocasião do 
pagamento da Nota Fiscal/Fatura. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1 A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.  
6.2 O prazo do contrato poderá ser aumentado ou reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos limites legais, do art. 
57 e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
6.3 A prorrogação quando solicitada, será formalizada mediante Termo Aditivo ao instrumento inicial.  
6.4 A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da celebração do deste 
instrumento, alocar mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante informando, em 
tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços contratados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1 A forma de execução dos serviços será por empreitada por preço global. 
7.2 Quando do início da Execução dos Serviços, será fornecido pela Coordenação Administrativa Plano de alocação do 
pessoal da CONTRATADA que prestará o serviço. 
7.3 Os serviços aqui descritos só poderão ser prestados com pessoal contratado pela empresa vencedora da licitação e 
contratada. 
7.4 Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, serviço ou obra objeto deste 
Contrato. 
  
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
  
8.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta:  
  
Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari  
Atividade – 01.031.0001.2004 – Gestão das Ações e Atividades Adm. do Poder Legislativo  
Elemento de Despesa – 3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra.  
  
8.2 A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2019 e correspondente nos exercícios subseqüentes.  
  
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
9.1 Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades específicas insertas no Edital 
e daquelas constantes do Termo de Referência: 
9.1.1 Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto deste contrato; 
9.1.2 Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 
9.1.3 Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais 

e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
9.1.4 Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato; 
9.1.5 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a 

quaisquer reclamações; 



  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 

 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  41  

Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro - Camaçari/Bahia – CEP 42.800-907  

 CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135 / 6136  

9.1.6 Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Câmara Municipal de 
Camaçari em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

9.1.7 Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do objeto à 
CONTRATANTE; 

9.1.8 Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, 
seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da lei, ligadas ao cumprimento deste Contrato; 

9.1.9 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

9.1.10 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução 
do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos 
causados a terceiros; 

9.1.11 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

9.1.12 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 
9.1.13 Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte 

e cinco por cento) de seu valor. 
9.1.14 Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas no Termo de Referência e no Edital; 
9.1.15 Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, salvo na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa deste, desde que devidamente apurados na forma 
da legislação vigente e sejam comunicados a Câmara Municipal no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 
a ocorrência e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 48 (quarenta e oito) horas após 
a verificação do fato, sob pena de não serem considerados. 

9.2 Caberá à Câmara Municipal de Camaçari, sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital e daquelas 
constantes do Termo de Referência: 
9.2.1 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente; 
9.2.2 Efetuar o pagamento na forma convencionada no Edital e neste Contrato; 
9.2.3 Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato; 
9.2.4 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus 

empregados, dentro das normas deste instrumento; 
9.2.5 Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços; 
9.2.6 Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA; 
9.2.7  Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do 
art. 67, da Lei nº 8.666/1993; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE  
  
10.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste 
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigí-la em oportunidades 
futuras.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
11.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura dests termo contratual, 
garantia em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 
b) Seguro-Garantia; 
c) Fiança bancária. 
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11.2 O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que 
a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo 
inicial. 
11.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de:  
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
b) Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;  

d) Obrigações trabalhistas, e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 
11.4 A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3. 
11.5 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
11.6 A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
11.7 A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por 
culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
11.8 Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão 
ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies 
recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 
11.9 Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à Caixa Econômica Federal, 
em conta específica com correção monetária, nominal à Câmara Municipal de Camaçari, para os fins específicos a que se 
destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência. 
11.10 A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento). 
11.11 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, 
de 1993. 
11.12 A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do 
contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto ou de quem em seu 
nome agir. 
11.12.1 A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal. 
11.13 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da 
vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.   
11.13.1 Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o encerramento 
da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente 
pela CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008. 
11.13.2 A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da inexistência de débitos 
trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto contratado. 
11.13.3 A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações 
contratuais, o que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do 
contrato. Assim, mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas 
as verbas trabalhistas. 
11.13.4 A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro 
a título de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
11.13.5 Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57, da Lei n.º 
8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia 
prestada, com validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado do 
contrato. 
11.14 Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na 
execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu Preposto 
ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a 
CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa 
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garantia, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito 
e aceita pela CONTRATANTE. 
   
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES  
  
12.1 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até 
a vigência da garantia contratual prevista na Cláusula Décima Primeira deste Contrato.  
12.2 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades 
previstas neste Edital e no instrumento de Contrato, sem excluir as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
alterações posteriores e na Lei Municipal nº. 803/2007, bem como sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.  
12.3 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, o contratado que:  
12.3.1 cometer fraude fiscal;  
12.3.2 não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;  
12.3.3 apresentar documento falso;  
12.3.4 fizer declaração falsa;  
12.3.5 comportar-se de modo inidôneo;  
12.3.6 deixar de entregar a documentação exigida no certame.  
12.3.7 Para os fins da Subcondição 20.3.05., reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 
e 97 da Lei nº 8.666/93.  
12. 4  Se no decorrer da execução do objeto do presente contrato, ficar comprovada a existência de qualquer 
irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem 
prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades: 
12.4.1 multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou valor final ofertado, devidamente 
atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas em lei, na hipótese de recusa injustificada do contratado 
em executar os serviços, dentro do prazo estipulado, caracterizado inexecução total do objeto;  
12.4.2 multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso, no caso de 
descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato e no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), referentes ao 
pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;  
12.4.2.1 em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da Nota 
Fiscal/Fatura, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual. 
12.4.3 multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, dobrável na reincidência, referente ao mês em 
que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Termo de Referência, no Edital ou neste termo 
contratual; 
12.4.4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), sem prejuízo da aplicação de outras sanções em lei, na hipótese de recusa 
injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura 
do Contrato, e/ou recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada;  
12.4.5 multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da 
CONTRATADA; 
12.5 Serão, ainda,  aplicadas a CONTRATADA as sanções nas hipóteses abaixo relacionadas, graduadas conforme a 
gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório:  
  
12.5.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.  
  
12.5.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo definidos:  

a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso nos prazos parciais das Ordens de Serviços, 
limitadas a 20% do valor da fatura;  

b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito 
pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;  

c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado 
por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.  
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12.5.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem 
prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão 
contratual;  
 
12.5.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:  
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15  
(quinze) dias;  
b) de até 02 (dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Administração 
Pública Municipal.  
  
12.5.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à Administração 
Pública Municipal, quando:  
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;  
b) paralisar a execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;  
 
12.5.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
  
12.6  A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor, impedirá o 
mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe 
foi imposta.  
12.7 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela Câmara Municipal de Camaçari. 
12.8 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Câmara Municipal de 
Camaçari, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada.  
12.8.1 Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos 
nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá 
descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente. 
12.9 As sanções previstas neste Instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato.  
12.10 Não serão aplicads as sanções aqui descritas se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço 
advier de caso fortuito ou de força maior. 
12.11 Para fins de aplicação das sanções aqui previstas, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.  
12.12 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Câmara, e no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato 
e das demais cominações legais.  
12.13 As sanções previstas na neste Contrato são de competência exclusiva do titular da Câmara Municipal de 
Camaçari/BA, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-ítem 12.5.1, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas.  
   
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO  
  
13.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
conseqüências indicadas no artigo 80, sem prejuízo  das sanções previstas naquela lei e neste contrato.  
 13.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia 
e ampla defesa.  
 13.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço executado e aprovado 
pelo CONTRATANTE.  
   
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO  
  
14.1 A CONTRATANTE, através de seus técnicos, fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução 
do serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
  
15.1  Serão partes integrantes deste contrato:  
a) Edital e Anexos;  
b) Proposta de Preços da CONTRATADA.   
15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências 
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.   
15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93 e 
na Lei Municipal nº. 803/2007.  
   
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  
  
16.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do 
cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
   
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor.  
  
  
  
Camaçari, ___ de________________ de 2019.  
  
 
  
_________________________________      
p/ CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI         
 CONTRATANTE                           
 
 
 
___________________________  
   p/ Empresa      
CONTRATADA 
Testemunhas:  
  
  
_____________________________  
Nome:  
RG:  
  
  
_____________________________  
Nome:  
RG:  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 
ANEXO VII - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

  
A  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI   
  

DADOS DA LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL  
Nº XXX/2019  

PROCESSO  
Nº   

OBJETO:   

  

 DADOS DA EMPRESA  

RAZÃO SOCIAL:   

CNPJ:   INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO:   

TELEFONE:  FAX:  EMAIL:  

BANCO (NOME/Nº):  AGÊNCIA Nº:  CONTA CORRENTE Nº:  

  

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

NOME:  

RG:  ÓRGÃO EXPEDIDOR:  CPF:  

  

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:   
  

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  
  

  
Cidade, ___ de ____________ de 2019.  
  
 Assinatura Licitante/Carimbo  
   
Obs:  
1 – Anexar à Proposta de Preços da licitante.  
  
  
  
  
USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (contendo o CNPJ, endereço fone/ fax)  
  
   


