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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 145/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2019 
 
1.  PREÂMBULO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO 

INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS URBANAS,  ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, 

DESCUPINIZAÇÃO E AFINS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 

REGIME DE EXECUÇÃO: PARCELADO 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

DATA DA LICITAÇÃO: 28/05/2019 

CREDENCIAMENTO: 08:30H 

INÍCIO DA SESSÃO: 09:00H 

LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, SITUADA NA RUA DO CONTORNO DO CENTRO CULTURAL, 

S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO, CAMAÇARI - BAHIA. 

 
1.1. A Câmara Municipal de Camaçari, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria n. 06, de 22 de janeiro de 
2019, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 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 28 de maio de 2019, na Sede da 
Câmara Municipal, situada na Rua do Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro Administrativo, Camaçari – Bahia, 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 
 
2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle 
sanitário integrado no combate de pragas urbanas, englobando desinsetização, desratização, descupinização e afins, com 
fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários em áreas internas e externas do prédio sede da Câmara 
Municipal de Camaçari. 
 
3. PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
  
3.1. O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
através de crédito em conta, após ter sido devidamente atestada a execução do serviço. 
3.2.  As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação financeira: 
 
Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari 
Atividade – 01.031.0001.2004 – Gestão das Ações e Ativ. Adm. do Poder Legislativo 
Elemento de Despesa – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira 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. 
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, bem como do documento de identificação do outorgante e outorgado. 
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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 documento de identificação e do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
devidamente acompanhado 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 II (Modelo de Credencial), 
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 III (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.  Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários, salvo na condição 
de ouvintes. 
4.10.  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. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
  
5.1. 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 9 deste Edital.  
5.2. Não poderão participar da presente licitação:  
5.2.1. pessoas físicas;  
5.2.2. empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio;  
5.2.3. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, 
idoneidade financeira e regularidade fiscal;  
5.2.4. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
5.2.5.  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.  
5.2.6. 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.  
5.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;  
5.2.8. empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que tenham 
vínculo empregatício com esta Câmara.  
5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos os elementos 
fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões 
porventura observados.  
5.3.1. 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.  
5.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser protocolados junto 
à Comissão Permanente de Licitação no horário de funcionamento normal da repartição (segunda a quinta-feira, das 08:00 
às 12:00 e 14:00 às 17:00h e sexta-feira, das 08:00 às 12:00h), não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles 
encaminhados via fax ou por meio eletrônico.  
5.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais. 
 
6. FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
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6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO devidamente ordenados e numerados 
serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

PREGÃO PRESENCIAL: 07/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO 
INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS URBANAS,  ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, 
DESCUPINIZAÇÃO E AFINS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI 
NOME E ENDEREÇO DO LICITANTE:  

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES:  

- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL  

- ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO  

  
6.2. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, via postal ou similar.  
 
7. PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, e os documentos que a 
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes requisitos: 
7.1.1.  em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos emitidos por 
terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, 
pelo representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo 
expressões técnicas de uso corrente em outra língua.   
7.1.2. preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;   
7.1.3. preço unitário e total, em algarismos, de cada um dos lotes cotados, e global do lote, em algarismos e por extenso, 
prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o valor unitário e o total e, entre os expressos em algarismos e por 
extenso, considerado este último;   
7.1.4. detalhamento de todas as características dos serviços ofertados por item de forma clara e inequívoca;   
7.1.5. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos 
serviços, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;  
7.1.6. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 
mais de um resultado;   
7.1.7. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.   
7.2.  A Proposta Comercial deverá necessariamente conter declaração de atendimento de prazo de execução do serviço 
de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, a contar da data de recebimento do pedido de fornecimento. 
7.3.  A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço completo, os números de 
telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato.  
7.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da Proposta de Preço 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 
devendo os materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Câmara Municipal de Camaçari sem quaisquer ônus 
adicionais.   
7.5. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando o 
licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
7.6. As propostas comerciais serão abertas pela Pregoeira, em ato público, no dia, horário e local estabelecidos no 
preâmbulo deste Edital. 
7.7.  A aceitação da proposta será feita por Menor Preço Global. 
7.8.  Serão desclassificadas as propostas que:  
7.8.1. não atendam às exigências do edital e seus anexos; contiverem emendas, borrões ou rasuras;  
7.8.2. apresentem cotação de opção de serviço  (proposta alternativa); 
7.8.3.  não apresentarem cotação para TODOS os itens do Lote.  
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8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES  
  
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
8.2.  Serão classificados pela Pregoeira 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.  
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições do item 8.2, serão classificadas as 
melhores propostas, até o número máximo de 3 (três).  
8.4. 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.  
8.5. A Pregoeira 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.  
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 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.  
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 
e o valor estimado para a contratação. 
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao objeto e valor. 
8.9.  Para fins de julgamento das propostas, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério de menor preço 
global, assim entendido o menor valor oferecido no lote apresentado nos termos do inciso X do art. 4º da Lei Federal nº. 
10.520/2002.   
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e a Pregoeira examinará as ofertas 
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida.  
8.11. 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 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. 
8.12.  No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Pregoeira convocará todos os licitantes para, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação. 
8.13.  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.  
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.  
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.9 e 8.10, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante para que seja 
obtido preço melhor.  
  
9. DA HABILITAÇÃO  
  
9.1. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para habilitação, apresentados em 1 
(uma) via, com todas as páginas rubricadas pelo representante legal e encabeçadas, preferencialmente, por índice, no qual 
constem as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
9.1.1. quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
9.1.1.1. registro comercial no caso de empresa individual;  
9.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.   
9.1.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
9.1.1.4. . decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em 
funcionamento no País;  
 
9.1.2. quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
9.1.2.1.  prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
9.1.2.2. 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;  
9.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), inclusive quanto a Contribuições 
Previdenciárias e de Terceiros (INSS);  
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9.1.2.4. Prova de regularidade relativa à Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede da licitante; 
9.1.2.5.  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;  
9.1.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho;  
 
9.1.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
9.1.3.1. Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove aptidão da proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto licitado. 
9.1.3.1.1.  quando solicitado pela Pregoeira, deverá ser disponibilizado todas as informações necessárias à comprovação 
da legitimidade do(s) atestado(s), tais como: cópia do contrato que deu suporte à contratação relacionada no(s)  atestado(s),  
endereço  atual  da  contratante  e  local  em  que  foram prestados os serviços.  
9.1.3.1.2. Nao serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela propria 
Concorrente e/ou emitidos por empresas das quais participem socios ou diretores da Concorrente. 
9.1.3.2.  À empresa que optar por realizar a visita técnica deverá apresentar um Atestado de Vistoria em consonância com 
o Art. 30, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, comprovando que a licitante tomou conhecimento, através de seu responsável 
técnico, de todas as unidades onde os serviços serão executados será emitido um atestado de Vistoria passado pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, em nome da licitante, de que esta, por intermédio de seu Responsável Técnico, 
vistoriou as instalações e os equipamentos que serão disponibilizados para a execução dos serviços objeto desta licitação, 
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos;   
a - para agendar a vistoria das instalações e equipamentos, a licitante deverá contatar, até a data a abertura do certame, no 
horário de expediente normal da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, de 8h às  12h e das 13h às 17h, em dias úteis, no 
setor de Coordenação Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari, pelos telefones nº (71) 3621-6176 ou 6188; 
b - A Câmara Municipal de Camaçari possibilitará aos licitantes interessados a realização de Vistoria Técnica nas instalações 

e equipamentos que serão disponibilizados para a execução dos serviços objeto desta licitação, para conhecimento de todos 

os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, não podendo as licitantes em hipótese 

alguma alegar desconhecimento das condições apresentadas. 

9.1.3.2.1. Caso a empresa opte por não efetuar a vistoria técnica facultativa, não poderá alegar posteriormente não estar 

ciente de quaisquer aspectos referentes ao serviço, e deverá apresentar declaração assinada por seu representante legal e 

seu responsável técnico que está ciente de todas as condições necessárias para a formulação da proposta bem como para 

a boa e fiel execução da contratação. 

9.1.3.3. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data fixada para a entrega da proposta, 
pelo menos 01 (um) profissional habilitado, detentor de registro no Conselho Regional, assim como da empresa licitante. 
9.1.3.3.1. De acordo com a resolução – RDC nº 52, de 26 de Outubro de 2009 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, 
são habilitados para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas os 
seguintes profissionais: profissional de nível superior ou de nível médio profissionalizante nas areas de Biólogo, 
Farmacêutico, Químico, Engenheiro Químico, Engenheiro Agrônomo ,Engenheiro Florestal, Médico Veterinário, com 
treinamento específico na área em que assumir a responsabilidade técnica, mantendo-se sempre atualizado, devidamente 
habilitado pelo respectivo conselho profissional, que é responsável diretamente: pela execução dos serviços; treinamento 
dos operadores; aquisição de produtos saneantes desinfetantes e equipamentos; orientação da forma correta de aplicação 
dos produtos no cumprimento das tarefas inerentes ao controle de vetores e pragas urbanas; e por possíveis danos que 
possam vir a ocorrer à saúde e ao ambiente, para atuar como responsavel tecnico de suas respectivas areas, numa das 
formas a seguir: 
9.1.3.3.2. Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente 
9.1.3.3.3. Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio 
9.1.3.3.4. Contrato de Prestação de Serviço com data de assinatura anterior a data de abertura das propostas, com firma 
em cartorio. 
9.1.3.3.5. Termo de Compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de responsabilidade tecnica do 
serviço, no caso da empresa vir a ser a licitante vencedora, contendo o reconhecimento de firma das partes, em data anterior 
a data de abertura dos envelopes da licitação. 
9.1.3.4. Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos 
01 (um) Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, 
para atuar na área de Segurança do Trabalho, numa das formas a seguir: 
9.1.3.4.1. Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
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9.1.3.4.2. Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
9.1.3.4.3. Registro do Conselho competente ao qual é inscrito. 
9.1.3.4.4. Termo de Compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de responsabilidade tecnica do 

serviço, no caso da empresa vir a ser a licitante vencedora, contendo o reconhecimento de firma das partes, em data anterior 

a data de abertura dos envelopes da licitação. 

9.1.3.5. Certidão de Registro e Quitação emitida pelo Conselho Competente (conforme RDC nº 52, de 26 de outubro de 

2009 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) ao qual o responsavel tecnico, compativel com o objeto a ser licitado, é 

inscrito. 

9.1.3.6. A empresa especializada deve possuir registro junto ao conselho profissional do seu Responsavel tecnico. 

9.1.3.7. Apresentar o POP – Procedimento Operacional Padronizada, contendo todos os procedimentos técnicos que serão 
adotados, a técnica de aplicação, a utilização e manutenção de equipamentos, o transporte e destinação final, inclusive com 
informações sobre o que fazer em caso de acidente, derrame de produto químico, saúde, biossegurança e saúde do 
trabalhador devidamente assinado pelo Engenheiro ou Técnico de Segurança da Empresa licitante acompanhado da ART 
via Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA 
9.1.3.8. Apresentar do PPRA (Plano de Prevenção de Riscos Ambientais) da empresa para controle de pragas, com registro 
de responsabilidade técnica do documento no conselho de classe do elaborador. 
9.1.3.9. Apresentar as fichas de entrega de EPIs, além da comprovação de treinamento do seu uso e conservação; 
9.1.3.10.  Apresentar validação preliminar de risco – APR, de acordo com o objeto a ser licitado contemplando as funções 
inerentes as atividades, devidamente assinada pelo técnico de segurança do trabalho ou engenheiro do trabalho. 
9.1.3.11. Apresentar comprovante de descarte com data anterior a licitação bem como, declaração de que que cumprirá com 
as determinações da RDC 52/09 ANVISA no que diz respeito a inutilização de descarte dos materiais bem como sua 
comprovação; 
9.1.3.12. Apresentar fichas técnicas e FISPQS (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, em acordo com a 
NBR – 14725), apenas uma cópia de cada produto a serem utilizado e que sejam compatíveis com as especificações 
químicas e de segurança, indicados neste termo para serem aplicados; 
9.1.3.13. Registro na ANVISA da Empresa e dos produtos que serão utilizados. 
9.1.3.14. Apresentação do Atestado Técnico do Corpo de Bombeiro, informando que a empresa encontra-se regular junto as 
normas de segurança vigentes e com prazo de validade atualizado; 
9.1.3.15. Apresentação de Certificado de Regularidade da empresa junto ao IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente; 
9.1.3.16. Certidão de Registro e Quitação emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA do 

seu Engenheiro ou Técnico de Segurança devendo ainda constar a Empresa licitante para fins de comprovação da sua 

responsabilidade Técnica. 

9.1.3.17. licença ambiental ou termo equivalente emitido pela sede da Licitante: documento que licencia a empresa 
especializada a exercer atividade de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, que é concedida pelo 
órgão ambiental competente; resolução – RDC nº 52, de 26 de outubro de 2009 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.  
9.1.3.18. licença sanitária ou termo equivalente da sede da Licitante, para atividade liberada, exclusivamente, imunização a 
controle de pragas urbanas, vetadas quaisquer outras atividades: documento que licencia a empresa especializada a exercer 
atividade de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, que é concedida pelo órgão sanitário 
competente; resolução – RDC nº 52, de 26 de outubro de 2009 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 
9.1.3.18.1. Quando nao houver Vigilancia sanitaria Municipa, apresentar a certidao expedida pela autotoridade 
sanitaria Estadual, Distrital ou regional. 
9.1.3.19. Declaração de que disponibilizará, quando da contratação, os aparelhos, equipamentos, materiais, acessórios, 
máquinas, pessoal, equipe técnica e EPIs considerados essenciais para o cumprimento do objeto deste pregão. 
 
9.1.4. quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
9.1.4.1.  balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);  
9.1.4.1.1. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente 
a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 
 
9.1.4.2. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante, com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da Licitação. 
 
9.1.5.  quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:  
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9.1.5.1. 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). 
 
9.2. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas por 
tabelião ou por servidor da Câmara Municipal de Camaçari. 
9.2.1.  As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO necessitarão estar 
autenticadas, 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.  
9.3. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, a Pregoeiraexaminará 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.  
9.4. 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.  
9.5. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e a Pregoeirarubricarão todas as folhas e demais 
documentos que integram o dossiê apresentado.  
 
10. ADJUDICAÇÃO  
  
10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste 
Edital de Pregão e seus Anexos for declarado vencedor. 
 
11. DO REGIME DE FORNECIMENTO 
 
11.1. A CONTRADA deverá prestar os serviços de forma parcelada e mediante solicitação de servidor designado, conforme 
descrito no termo de Referencia. 
11.2.  As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do 
número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, 
datas e horários e endereço de entrega. 
11.3.  Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos serviços objeto deste Edital, bem 
como se constatado divergência entre os serviços ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em 
parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 
11.4. As quantidades dos serviços são estimadas e a CONTRATANTE não se obriga a adquirir suas totalidades, o fazendo 
de acordo com o desenvolvimento das atividades, observando-se o que dispõe o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
12. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR  
 
12.1. prestar os serviços rigorosamente nas especificações e prazos constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável 
deste Edital;   
12.2. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes 
desta licitação;   
12.3. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;   
12.4. comunicar imediatamente à Câmara Municipal de Camaçari os eventuais casos fortuitos e de força maior, após a 
verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 02 (dois) dias consecutivos, a partir 
da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 
12.5.  manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade  
12.6. responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da prestação dos serviços, salvo, na ocorrência de caso fortuito 
ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente apurados, na forma da legislação vigente; 
 
13. CONTRATO  
  
13.1. O fornecimento do objeto da presente licitação será formalizado mediante Termo de Contrato a ser assinado pelas 
partes, cuja minuta encontra-se no Anexo V, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93.  
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13.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor terá o seu prazo de vigência 
contado da data da assinatura do instrumento contratual até 31 de dezembro de 2019, podendo, ainda, ser prorrogado ou 
aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93.  
13.3. A Câmara Municipal de Camaçari providenciará por sua conta, a publicação do extrato do contrato celebrado no prazo 
de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.  
13.4. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação da Câmara Municipal 
de Camaçari, para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
  
14.1. 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 que:  
14.1.1. cometer fraude fiscal;   
14.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;  
14.1.3. apresentar documento falso;  
14.1.4. fizer declaração falsa;  
14.1.5. comportar-se de modo inidôneo;  
14.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame.  
14.2. Para os fins da Subcondição 14.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 
da Lei nº 8.666/93.  
14.3. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às 
seguintes penalidades:  
14.3.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo estipulado, caracterizará 
inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total do pedido;  
14.3.2. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após a data fixada para 
execução dos serviços e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor 
total do pedido;  
14.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do fornecimento advier de caso fortuito ou motivo 
de força maior.  
14.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.  
14.6. 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.  
  
15. RECURSOS  
 
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.  
15.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.  
15.3. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
  
16. DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06)  
 
16.1. 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.   
16.1.1. 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 
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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. 
16.1.2.  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.1.1, 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.  
16.2. 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.     
16.2.1. 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.  
16.3. Para efeito do disposto no item 16.2, 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 16.2.1, 
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 16.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
16.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 16.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
16.5.  O disposto nos itens 16.2 e 16.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte.  
16.6. Independente do disposto nos itens 16.2 e 16.3, 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.  
  
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
  
17.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  
17.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Câmara Municipal de Camaçari providenciará a publicação no seu 
quadro de avisos, contando-se a partir do primeiro dia útil subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração.  
17.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser 
firmado.  
17.4. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões meramente formais, desde que 
não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  
17.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos envelopes, as quais serão assinadas 
pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados presentes.  
17.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93.  
17.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para prevenir responsabilidade, 
prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.  
17.8. A Pregoeira e/ou o Presidente da Câmara, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, se 
reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.  
17.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Câmara Municipal de Camaçari.   
17.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento 
e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Câmara Municipal de Camaçari tiver conhecimento de qualquer fato ou 
circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade 
financeira, técnica ou administrativa.  
 17.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos 
relativos a esta licitação.  
 17.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio.  
 17.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser dirimidas pela Pregoeira, 
desde que apresentadas por escrito, conforme prazo estabelecido no subitem 5.3 deste Edital, e encaminhadas à Comissão 
Permanente de Licitação, cujo telefone para contato é o de n.º (71) 3621- 6135 ou 6136.   

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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17.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a todos os interessados.   
17.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a mesma solicitar um parecer 
técnico de profissional qualificado. 
17.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:  
  
17.16.1. Anexo I - Termo de Referência;  
17.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial;  
17.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação;  
17.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta e Planilha de Preços;  
17.16.5. Anexo V - Minuta de Contrato;  
17.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração para Tratamento Diferenciado;  
17.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor.  
 
17.17. O foro da Comarca de Camaçari - BA será o único competente para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que 
possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.  
  
 
14 de maio de 2019. 
 
   
 

Marilia Ribeiro Nunes 

Pregoeira 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2019 
 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de 
pragas urbanas, englobando desinsetização, desratização, descupinização e afins, com fornecimento de mão de obra, 
material e equipamentos necessários em áreas internas e externas do prédio sede da Câmara Municipal de Camaçari. 
1.2. A execução do serviço deverá ser realizada, no mínimo, mediante 04 (quatro) aplicações e 04 (quatro) reforços no 
periodo, com intervalo de, no máximo, 01 (um) mes entre as aplicações e os reforços, na totalidade da área apresentada. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A Câmara Municipal de Camaçari, em seu papel de legislar e apresentar-se como um prédio público frequentado pela 
população da cidade de Camaçari, preocupa-se com a salubridade das estruturas físicas do órgão e, inclusive com a saúde 
dos servidores no exercício de suas atividades laborais e visitantes. 
2.2. A presente solicitação visa atender as normas básicas de segurança de saúde e de trabalho, considerando os 
frequentes aparecimentos de insetos, cupins, roedores, baratas, mosquitos e outras pragas nocivas, por se manifestarem 
em ambiente de trabalho, além do que a presença dessas pragas pode comprometer a saúde dos servidores e a população, 
bem como a durabilidade e a integridade de materiais que se encontram armazenados, tais como: material de expediente, 
alimentícios, móveis, equipamentos e outros, razão pela qual é necessário o combate e controle. Além do combate necessário 
as infestações sazonais, criação de barreira química em nosso perímetro devido ao alto grau de contaminação em área 
circunvizinha. 
 
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. A Contratada deverá realizar procedimento para prevenção e controle de vetores e pragas urbanas, baratas, traças, 
roedores e pragas em geral, bem como outros insetos nocivos à saúde humana, com produtos e técnicas devidamente 
autorizadas pelos órgãos competentes, nas dependências da sede da Camara Municipal de Camaçari. 
 
3.2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 
3.2.1.  A CONTRATADA deverá entregar antes da aplicação dos produtos, documento para o Coordenador Administrativo, 
contendo forma de aplicação do produto (pincel, pulverização, iscas, etc.), instruções a serem seguidas antes, durante e 
depois da aplicação. Este documento deve ser assinado pelo responsável técnico da CONTRATADA, contemplando os 
seguintes aspectos: 
3.2.1.1.  Informar o tempo necessário de isolamento/interdição da área após a aplicação dos produtos; 
3.2.1.2.  Informar o tempo e forma de ventilação necessária após a aplicação dos produtos; 
3.2.1.3.  Forma e necessidade de proteção dos equipamentos, utensílios e alimentos; 
3.2.1.4. Conter informações quanto à limpeza da área e utensílios após a aplicação; 
3.2.1.5.  Conter informações das medidas de proteção dos funcionários envolvidos; 
3.2.1.6.  Nome do produto que será utilizado e sua toxicologia. 
3.2.2.  Devem ser aplicados produtos inofensivos a saude humana e efeicazes ao combate das pragas e vetores 
mencionados. 
3.2.3.  Os venenos e outros compostos químicos utilizados devem ter registro específico junto aos órgãos competentes, em 
observância à regulamentação específica vigente: Lei Federal n.º 7.802/89; e Decreto Federal n.º 4.074/02, bem como outras 
correlatas. 
3.2.4.  A CONTRATADA deverá atender, ainda, as demais exigências da RDC 59/2009 da ANVISA. 
3.2.5.  Todos os produtos e equipamentos necessários para a aplicação deverão ser fornecidos pela empresa 
CONTRATADA. 
3.2.6.  A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos seus funcionários e tornar obrigatório o uso de EPI - Equipamento de 
Proteção Individual, dotados de CA conforme estabelece NR 6, Portaria 3.214/78. 
3.2.7.  Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos 
órgãos competentes de controle e fiscalização de qualidade industrial - ABNT, ANVISA, INMETRO etc. 
 
3.3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.3.1.  Procedimentos para realização do serviço de dedetização, desratização e controle de pragas urbanas: 
3.3.1.1. A dedetização com produtos químicos deverá ser realizada nos dias e horários acordados com o órgão solicitante, 
inclusive aos sábados ou domingos, para não interferir na rotina das atividades; 
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3.3.1.2.  produtos adequados para a dedetização, como pulverizadores, gel, pó seco, iscas, armadilhas adesivas e outras 
necessárias, empregando a melhor técnica para eliminar todas as pragas existentes e valendo-se de técnicas de controle 
natural quando for possível. 
3.3.1.3.  Quando aplicar produtos nos bueiros, dutos de esgoto, caixas de passagem e de gordura, devem ser vedadas as 
bocas de lobo, grelhas e ralos, de modo a evitar que baratas e outros insetos entrem o interior do prédio; 
3.3.1.4.  Utilizar produtos que possuem baixa toxicidade para o homem, a fim de evitar a necessidade de longos períodos 
de ausência dos locais imunizados; 
3.3.1.5.  O local dedetizado deverá permanecer fechado por 2 horas após a execução do procedimento, para que o veneno 
faça efeito, não sendo recomendada a permanência de pessoas ou animais durante este período devido ao risco de 
intoxicação. 
3.4. A contratada deverá fornecer certificado técnico de garantia dos serviços efetuados com pessoal qualificado dentro dos 
procedimentos e normas exigidas pela vigilância sanitária, com aplicação nas áreas internas e externas do estabelecimento. 
Desta forma, caso seja detectado algum problema durante a vigência do período de garantia, a contratada deverá realizar 
em no prazo máximo de 3 (três) dias úteis nova dedetização no local que apresentar problema, excluídas as aplicações ora 
contratadas.  
 
4. ÁREA DE APLICAÇÃO 
 

TIPO DE AREA AREA (m²) 

AREA CONSTRUIDA 4.400,67 

AREA PERMEAVEL 3.387,52 

 
4.1.  A descriçao contendo o quadro de areas e pavimentos em anexo faz parte integrante do Termo de Referencia. 
 
5. DO PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será feito contra Nota de Empenho, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura. 
5.2.  Os preços são considerados completos, e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos contribuições 
fiscais, parafiscais, etc.), eventual fornecimento de mão-deobra especializada, leis sociais, seguros, administração, lucros, 
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória e/ou necessária aqui não 
especificada. 
5.3.  Considerando que a CONTRATADA tem qualificação técnica e comprovada capacidade para a execução do serviço, 
de modo algum será aceita qualquer alegação, durante a execução, quanto a possíveis indefinições, omissões, falhas ou 
incorreções contidas no conjunto dos elementos que constitui o serviço, como pretexto para cobrar materiais/equipamentos 
e/ou serviços, ou alterar a composição de preços. 
 
6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
6.1. A Contratada, além do fornecimento de mão-de-obra, dos produtos, materiais, e equipamentos necessários para a 
perfeita execução dos SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTRAS PRAGAS URBANAS, obriga-se a: 
6.1.1.  técnicas, assim como os produtos químicos utilizados, ficarão sob responsabilidade da Contratada. 
6.1.2.  Identificar todos os equipamentos, materiais e utensílios de propriedade da Contratada, de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da Contratante. 
6.1.3.  Repor e/ou ressarcir o prejuízo constatado pelos danos e avarias causados por seus funcionários ao patrimônio da 
Contratante, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades. 
6.1.4.  Técnicas utilizadas no controle de pragas instaladas ou de risco. As técnicas empregadas são determinadas em 
função da praga a ser controlada e o local a ser tratado, com o conhecimento do ciclo biológico de cada uma. Essas técnicas 
são apresentadas juntamente com o Relatório Pré-Operacional e Plano de Ação Proposto;  
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas. 
6.1.6. Respeitar as normas aplicáveis quando da manipulação de produtos químicos controlados, utilizando produtos na 
quantidade necessária e assumindo integral responsabilidade perante os órgãos fiscalizadores. 
6.1.7. Responsabilizar-se pela efetiva realização dos serviços, cuidando para que não haja eventuais interrupções dos 
serviços prestados. 
6.1.8. A contratada obriga-se a manter a disciplina entre seus técnicos, aos quais será expressamente vedado o uso de 
qualquer bebida alcoólica, fumar cigarros, cachimbos ou similares.  
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6.1.9. Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao 
cumprimento das Normas Internas e de Segurança do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante. 
6.1.10.  Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos funcionários acidentados 
ou com mal súbito. 
6.1.11.  Manter equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas 
condições de uso, em quantidade necessária à boa execução dos trabalhos.  
6.1.12. Os equipamentos e utensílios danificados devem ser imediatamente substituídos. Os equipamentos elétricos devem 
ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica. 
6.1.13.  Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos empregados no exercício de suas funções. 
6.1.14.  Utilizar somente produtos químicos registrados no órgão competente do Ministério da Saúde. 
6.1.15.  Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de maneira a 
não interferir nas atividades e respeitando suas normas de conduta. 
6.1.16.  Atender, de imediato, as solicitações da contratante quanto às substituições de mão-de-obra não qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços. 
6.1.17.  Prestar os serviços de acordo com os parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais e 
equipamentos em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela 
boa técnica e pela legislação. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. Exercer a fiscalização dos serviços a serem executados por técnicos especialmente designados, notificando 
imediatamente por escrito quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 
7.2.  Facilitar por todos os meios o exercício das funções da Contratada, dando-lhes acesso a suas instalações, promovendo 
o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da Contratada e cumprindo suas obrigações. 
7.3.  Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços. 
7.4. Prestar aos empregados da Contratada as informações e esclarecimentos solicitados a respeito da natureza dos 
serviços. 
7.5. Disponibilizar instalações sanitárias para os funcionários da Contratada 
7.6.  Indicar, formalmente, o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução contratual. 
7.7.  autorização especificando o início, as condições e os locais onde os serviços serão executados. 
 
8. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
8.1. A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado, cabendo, também, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela Contratada, 
efetivando à avaliação; 
8.2. Não obstante a Contratada seja responsável pela execução total dos serviços, à Contratante é reservado o direito de 
exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, podendo para isso: 
a- Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função 
profissional; 
b- Solicitar à Contratada a substituição de qualquer, material ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa 
conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou que não atendam as necessidades. 
 
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
9.1. O contrato a ser assinado entre as partes terá prazo de vigência ate 31 de dez\embro de 2019, podendo ser prorrogada 
se presentes os requisitos exigidos pelo Art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.1. Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove aptidão da proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto licitado. 
10.1.1.  quando solicitado pela Pregoeira, deverá ser disponibilizado todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade do(s) atestado(s), tais como: cópia do contrato que deu suporte à contratação relacionada no(s)  atestado(s),  
endereço  atual  da  contratante  e  local  em  que  foram prestados os serviços. 
10.1.2. Nao serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela propria 
Concorrente e/ou emitidos por empresas das quais participem socios ou diretores da Concorrente. 
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10.2. À empresa que optar por realizar a visita técnica deverá apresentar um Atestado de Vistoria em consonância com o Art. 
30, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, comprovando que a licitante tomou conhecimento, através de seu responsável 
técnico, de todas as unidades onde os serviços serão executados será emitido um atestado de Vistoria passado pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, em nome da licitante, de que esta, por intermédio de seu Responsável Técnico, 
vistoriou as instalações e os equipamentos que serão disponibilizados para a execução dos serviços objeto desta licitação, 
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos;   
a - para agendar a vistoria das instalações e equipamentos, a licitante deverá contatar, até a data a abertura do certame, no 
horário de expediente normal da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, de 8h às  12h e das 13h às 17h, em dias úteis, no 
setor de Coordenação Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari, pelos telefones nº (71) 3621-6176 ou 6188; 
b - A Câmara Municipal de Camaçari possibilitará aos licitantes interessados a realização de Vistoria Técnica nas instalações 

e equipamentos que serão disponibilizados para a execução dos serviços objeto desta licitação, para conhecimento de todos 

os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, não podendo as licitantes em hipótese 

alguma alegar desconhecimento das condições apresentadas. 

10.2.1. Caso a empresa opte por não efetuar a vistoria técnica facultativa, não poderá alegar posteriormente não estar 

ciente de quaisquer aspectos referentes ao serviço, e deverá apresentar declaração assinada por seu representante legal e 

seu responsável técnico que está ciente de todas as condições necessárias para a formulação da proposta bem como para 

a boa e fiel execução da contratação. 

10.3. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data fixada para a entrega da proposta, 

pelo menos 01 (um) profissional habilitado, detentor de registro no Conselho Regional, assim como da empresa licitante. 

10.3.1. De acordo com a resolução – RDC nº 52, de 26 de Outubro de 2009 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, 

são habilitados para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas os 

seguintes profissionais: profissional de nível superior ou de nível médio profissionalizante nas areas de Biólogo, 

Farmacêutico, Químico, Engenheiro Químico, Engenheiro Agrônomo ,Engenheiro Florestal, Médico Veterinário, com 

treinamento específico na área em que assumir a responsabilidade técnica, mantendo-se sempre atualizado, devidamente 

habilitado pelo respectivo conselho profissional, que é responsável diretamente: pela execução dos serviços; treinamento 

dos operadores; aquisição de produtos saneantes desinfetantes e equipamentos; orientação da forma correta de aplicação 

dos produtos no cumprimento das tarefas inerentes ao controle de vetores e pragas urbanas; e por possíveis danos que 

possam vir a ocorrer à saúde e ao ambiente, para atuar como responsavel tecnico de suas respectivas areas, numa das 

formas a seguir: 

10.3.2. Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente 

10.3.3. Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio 

10.3.4. Contrato de Prestação de Serviço com data de assinatura anterior a data de abertura das propostas, com firma em 

cartorio. 

10.3.5. Termo de Compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de responsabilidade tecnica do serviço, 

no caso da empresa vir a ser a licitante vencedora, contendo o reconhecimento de firma das partes, em data anterior a data 

de abertura dos envelopes da licitação. 

10.4. Comprovação de que o licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos 01 

(um) Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, 

para atuar na área de Segurança do Trabalho, numa das formas a seguir: 

10.4.1. Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
10.4.2. Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 
10.4.3. Registro do Conselho competente ao qual é inscrito. 
10.4.4. Termo de Compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de responsabilidade tecnica do 

serviço, no caso da empresa vir a ser a licitante vencedora, contendo o reconhecimento de firma das partes, em data anterior 

a data de abertura dos envelopes da licitação. 

10.5. Certidão de Registro e Quitação emitida pelo Conselho Competente (conforme RDC nº 52, de 26 de outubro de 

2009 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) ao qual o responsavel tecnico, compativel com o objeto a ser licitado, é 

inscrito. 

10.6. A empresa especializada deve possuir registro junto ao conselho profissional do seu Responsavel tecnico. 

10.7. Apresentar o POP – Procedimento Operacional Padronizada, contendo todos os procedimentos técnicos que serão 
adotados, a técnica de aplicação, a utilização e manutenção de equipamentos, o transporte e destinação final, inclusive com 
informações sobre o que fazer em caso de acidente, derrame de produto químico, saúde, biossegurança e saúde do 
trabalhador devidamente assinado pelo Engenheiro ou Técnico de Segurança da Empresa licitante acompanhado da ART 
via Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA 
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10.8. Apresentar do PPRA (Plano de Prevenção de Riscos Ambientais) da empresa para controle de pragas, com registro 
de responsabilidade técnica do documento no conselho de classe do elaborador. 
10.9. Apresentar as fichas de entrega de EPIs, além da comprovação de treinamento do seu uso e conservação; 
10.10.  Apresentar validação preliminar de risco – APR, de acordo com o objeto a ser licitado contemplando as funções 
inerentes as atividades, devidamente assinada pelo técnico de segurança do trabalho ou engenheiro do trabalho. 
10.11. Apresentar comprovante de descarte com data anterior a licitação bem como, declaração de que que cumprirá com 
as determinações da RDC 52/09 ANVISA no que diz respeito a inutilização de descarte dos materiais bem como sua 
comprovação; 
10.12. Apresentar fichas técnicas e FISPQS (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, em acordo com a 
NBR – 14725), apenas uma cópia de cada produto a serem utilizado e que sejam compatíveis com as especificações 
químicas e de segurança, indicados neste termo para serem aplicados; 
10.13. Registro na ANVISA da Empresa e dos produtos que serão utilizados. 
10.14. Apresentação do Atestado Técnico do Corpo de Bombeiro, informando que a empresa encontra-se regular junto as 
normas de segurança vigentes e com prazo de validade atualizado; 
10.15. Apresentação de Certificado de Regularidade da empresa junto ao IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente; 
10.16. Certidão de Registro e Quitação emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA do 

seu Engenheiro ou Técnico de Segurança devendo ainda constar a Empresa licitante para fins de comprovação da sua 

responsabilidade Técnica. 

10.17. licença ambiental ou termo equivalente emitido pela sede da Licitante: documento que licencia a empresa 
especializada a exercer atividade de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, que é concedida pelo 
órgão ambiental competente; resolução – RDC nº 52, de 26 de outubro de 2009 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.  
10.18. licença sanitária ou termo equivalente da sede da Licitante, para atividade liberada, exclusivamente, imunização a 
controle de pragas urbanas, vetadas quaisquer outras atividades: documento que licencia a empresa especializada a exercer 
atividade de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, que é concedida pelo órgão sanitário 
competente; resolução – RDC nº 52, de 26 de outubro de 2009 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 
10.18.1. Quando nao houver Vigilancia sanitaria Municipal, apresentar a certidao expedida pela autoridade sanitaria 
Estadual, Distrital ou regional. 
10.19. Declaração de que disponibilizará, quando da contratação, os aparelhos, equipamentos, materiais, acessórios, 
máquinas, pessoal, equipe técnica e EPIs considerados essenciais para o cumprimento do objeto deste pregão. 
 
11. PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da ordem de fornecimento 
emitida pela Coordenação Administrativa. 
 
12. VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA NOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.1. À empresa que optar por realizar a visita técnica deverá apresentar um Atestado de Vistoria em consonância com o Art. 
30, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, comprovando que a licitante tomou conhecimento, através de seu responsável 
técnico, de todas as unidades onde os serviços serão executados será emitido um atestado de Vistoria passado pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, em nome da licitante, de que esta, por intermédio de seu Responsável Técnico, 
vistoriou as instalações e os equipamentos que serão disponibilizados para a execução dos serviços objeto desta licitação, 
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos;   
12.1.1. para agendar a vistoria das instalações e equipamentos, a licitante deverá contatar, até a data a abertura do certame, 
no horário de expediente normal da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, de 8h às  12h e das 13h às 17h, em dias úteis, 
no setor de Coordenação Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari, pelos telefones nº (71) 3621-6176 ou 6188; 
12.1.2. A Câmara Municipal de Camaçari possibilitará aos licitantes interessados a realização de Vistoria Técnica nas 
instalações e equipamentos que serão disponibilizados para a execução dos serviços objeto desta licitação, para 
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, não podendo as 
licitantes em hipótese alguma alegar desconhecimento das condições apresentadas. 
12.2. Caso a empresa opte por não efetuar a vistoria técnica facultativa, não poderá alegar posteriormente não estar ciente 
de quaisquer aspectos referentes ao serviço, e deverá apresentar declaração assinada por seu representante legal e seu 
responsável técnico que está ciente de todas as condições necessárias para a formulação da proposta bem como para a boa 
e fiel execução da contratação. 
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ANEXO II 
MODELO DE CREDENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2019 
   
  

  
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)  
  
  
CARTA DE CREDENCIAMENTO  
  
  
A  
Pregoeira da Câmara Municipal de Camaçari  
Camaçari / BA  
  
  
Srº Pregoeira,  
  
  
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº _____________________, expedida pelo(a) _______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao 
Pregão nº ___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, 
ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de 
decisões administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.  
  
Atenciosamente,  
  
  
  
Identificação e assinatura do outorgante  
  
  
  
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).  
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2019 
  

  

  
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)  
  
  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  
  
  
A  
Pregoeira da Câmara Municipal de Camaçari  
Camaçari / BA  
  
  
Srª. Pregoeira,  
  
  
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada  
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão 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)  
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ANEXO IV 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

EDITAL DE PREGÃO N° 07/2019 
   
À  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Rua do Contorno do Centro Cultura, s/n, Centro Administrativo, Camaçari - Bahia.  
  
  
Prezados Senhores,   
  
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial n.º 07/2019, estamos apresentando proposta para 
contratação da prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate de pragas urbanas para a Câmara Municipal 
de Camaçari, conforme características constantes do Anexo I - Termo de Referência, declarando expressamente, que:  
  
- recebemos todos 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 das marcas dos produtos, conforme o caso;   
  
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos, comprometendo-

nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;  
  
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de execução dos serviços, 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;  
  
Local e data  
 

_____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO IV 
(Proposta referente ao Pregão Presencial nº 07/2019)  

   
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:  
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ/MF:  
ENDEREÇO:  
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: FONE: (    )                                                                    
FAX: (    )   
NOME PARA CONTATO:  
02 – DADOS BANCÁRIOS:  
  Conta n.º: _________________  
  Agencia n.º: _______________  
  Banco: ____________________  
03 – PRAZO PARA FORNECIMENTO: A contratação será subordinada ao regime de prestação de seviço parcelado, 

conforme necessidade da contratante, com inicio de execução dos serviços com prazo de máximo de até 05 (cinco) 
dias , contado do recebimento da requisição.  

04 – LOCAL DE ENTREGA: Sede da Câmara Municipal de Camaçari ou local a ser definido pela Contratante. 
05 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
06 – FORMA DE PAGAMENTO:  até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente 

atestado o recebimento do produto pelo setor competente do Contratante 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa: 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Qtd DE 
APLICAÇÃO 

AREA - M² VALOR 
UNITARIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

0 1 

Prestação de Serviço de controle Sanitário integrado 

no combate de pragas urbanas em todas as áreas 

construídas da Câmara municipal de Camaçari. 

04 4.400,67 

  

 

 

02 

 

Prestação de Serviço de controle Sanitário integrado 

no combate de pragas urbanas em todas as áreas 

permeáveis da Câmara municipal de Camaçari. 

04 3.387,52 

  

VALOR GLOBAL:  

 
 
_____________________de ______________de 2019.  
  
 
 
(Carimbo Padronizado do CNPJ)  
 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal  
Nome:  
Cargo:  
RG.:  
CPF:  
  
OBS: Elaborar a proposta em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2019 
   

Pelo presente Termo de Contrato de Fornecimento, 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, CEP: 42.800-907, neste ato representada por seu 

Presidente o Sr.  ___________________, doravante denominado 

CONTRATANTE, e, do outro lado, a _______________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

__.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, no ___, Edifício 

_______, ______, ______, no Município de _________, através de seu 

Sócio-Gerente, _________________, portador de cédula de identidade no 

______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominando-se a 

partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; decorrente da 

homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial n°. 07/2019, 

Processo Administrativo n°. 145/2019, regido pela Lei Federal nº. 10.520, 

de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 

4071/2005, por este Edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei n.º 

8.666/93, e suas alterações posteriores, e às seguintes cláusulas 

contratuais abaixo descritas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  
  
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, na modalidade Pregão Presencial, tombado na 
Câmara Municipal de Camaçari sob o no 07/2019, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, 
tendo sido observadas as disposições contidas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
   
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
  
Constitui o objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de controle 
sanitário integrado no combate de pragas urbanas, englobando desinsetização, desratização, descupinização e afins, com 
fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários em áreas internas e externas do prédio sede da Câmara 
Municipal de Camaçari., conforme características constantes do Anexo I - Termo de Referência, parte integrante e 
indissociável deste Edital. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
  
 O presente Contrato subordina-se ao regime de prestação de serviço parcelado, sendo dele decorrentes as seguintes 
obrigações: 
 
I - da CONTRATADA: 
 
A Contratada, além do fornecimento de mão-de-obra, dos produtos, materiais, e equipamentos necessários para a perfeita 
execução dos SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTRAS PRAGAS URBANAS, obriga-se a: 
1) As técnicas, assim como os produtos químicos utilizados, ficarão sob responsabilidade da Contratada. 
2) Identificar todos os equipamentos, materiais e utensílios de propriedade da Contratada, de forma a não serem confundidos 
com similares de propriedade da Contratante. 
3) Repor e/ou ressarcir o prejuízo constatado pelos danos e avarias causados por seus funcionários ao patrimônio da 
Contratante, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades. 
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4) Técnicas utilizadas no controle de pragas instaladas ou de risco. As técnicas empregadas são determinadas em função 
da praga a ser controlada e o local a ser tratado, com o conhecimento do ciclo biológico de cada uma. Essas técnicas são 
apresentadas juntamente com o Relatório Pré-Operacional e Plano de Ação Proposto;  
5) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas. 
6) Respeitar as normas aplicáveis quando da manipulação de produtos químicos controlados, utilizando produtos na 
quantidade necessária e assumindo integral responsabilidade perante os órgãos fiscalizadores. 
7) Responsabilizar-se pela efetiva realização dos serviços, cuidando para que não haja eventuais interrupções dos serviços 
prestados. 
8) A contratada obriga-se a manter a disciplina entre seus técnicos, aos quais será expressamente vedado o uso de qualquer 
bebida alcoólica, fumar cigarros, cachimbos ou similares.  
9) Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao 
cumprimento das Normas Internas e de Segurança do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante. 
10) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos funcionários acidentados ou 
com mal súbito. 
11) Manter equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas 
condições de uso, em quantidade necessária à boa execução dos trabalhos.  
12) Os equipamentos e utensílios danificados devem ser imediatamente substituídos. Os equipamentos elétricos devem ser 
dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica. 
13) Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos empregados no exercício de suas funções. 
14) Utilizar somente produtos químicos registrados no órgão competente do Ministério da Saúde. 
15) Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de maneira a não 
interferir nas atividades e respeitando suas normas de conduta. 
16) Atender, de imediato, as solicitações da contratante quanto às substituições de mão-de-obra não qualificada ou entendida 
como inadequada para a prestação dos serviços. 
17) Prestar os serviços de acordo com os parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais e equipamentos 
em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica e 
pela legislação. 
18) Prestar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das 
especificações deste Termo de Referência e da proposta da contrata, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 
detalhadamente, no que couber, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 
19)  Assumir inteira responsabilidade quanto aos serviços prestados. 
20) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação dos serviços, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 
26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
21) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, 
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), o produto com avarias ou defeitos. 
22) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação. 
23) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução dos 
sserviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
24)  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
25)  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar 
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de 
contrato. 
26)  Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato. 
27) Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante. 
28) Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos serviços prestados,  reservando à Contratante o 
direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados. 
29) Atender, de imediato, às solicitações relativas aos reforços das aplicaçoes e ou aplicação  que não atenda ao 
especificado.  
30) Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 
II - do CONTRATANTE:  
 
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula quarta;  
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b) atestar os serviços prestados descritos na Cláusula Segunda.  
  
§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.  
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de requerer a aplicação dos reforços, sem qualquer ônus, quando a 
aplicação normal não corresponder às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.  
   
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
  
Este contrato tem o Valor Global de RS ___________ (_______________), a ser pago pelo CONTRATANTE, de acordo 
com a necessidade do órgão, a efetiva execução dos serviços e condições de pagamento apresentadas na proposta de 
preços. 
 
§ 1º. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente 
atestado o recebimento do produto pelo setor competente do Contratante. 
§ 2º. A falta do pagamento do valor a que se refere esta cláusula implicará em multa na ordem de 2% (dois por cento) 
sobre o valor do mesmo, além da incidência de 1% (hum por cento) por mês de atraso a título de juros.  
 § 3º. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA, acompanhada de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica se seu impacto nos custos do CONTRATO, com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, na forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e observadas as Cláusulas deste instrumento.  
   
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
  
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de 
Camaçari, à conta da seguinte programação:  
  
Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari  
Atividade – 01.031.0001.2004 – Gestão das Ações e Ativ. Adm. do Poder Legislativo  
Elemento de Despesa – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
  
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações assumidas 
perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 14 do Edital Pregão Presencial n.º 0VV/2019.  
   
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO  
  
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, este Contrato poderá 
ser rescindido ainda:  
  
I - a inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a 
continuidade do mesmo;  
II - a superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.  
  
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a ele, onde 
se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do 
seu vencimento.  
   
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  
  
No curso da execução do serviço, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições 
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela 
CONTRATADA.  
  
§ 1o. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo gestor devidamente designado pela 
Coordenação Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari.  
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 § 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do responsável pelo 
acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos 
que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da 
CONTRATADA na execução do contrato.  
 § 3°. O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
   
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
Este contrato tem prazo de vigência ate 31 de dezembro de 2019, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos 
da Lei nº 8.666/93, por interesse público.  
   
CLÁUSULA DECIMA - DO FORO  
  
Fica eleito o foro do Município de Camaçari, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.  
     
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.  
  
 Camaçari, ____ de _________ de 2019.  
    
 
 
__________________________________     ___________________________  

p/ CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI    p/ Empresa  

CONTRATANTE          
        
Testemunhas:  
   

  CONTRATADA  

_____________________________      _____________________________  
Nome:               Nome:  
RG:                RG:  
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ANEXO VI 
 MODELO DE DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO  

PREGÃO PRESENCIAL N°. 07/2019  
 
   

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:   
  

(   ) Que não possuímos  a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.   
  
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que 
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.   
  
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública, na condição de pequeno porte e que 
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.   
  
(  ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação  da nossa 
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação , 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.    
  
  

_____de __________________ de 2019.  
  
  
  

____________________________  
RAZÃO SOCIAL  

 CNPJ  
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

E ASSINATURA  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                                                                         25  

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia – CEP 42800-907   CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6127  

 
 

ANEXO VII  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 07/2019 
  
  
  
Ref.: (identificação da licitação)  
  
  
  
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos.  
  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
  
  
  
............................................  
(data)  
  
   
............................................................  
(representante legal e carimbo do CNPJ)  
   
  
  
  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v

