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EDITAL Nº 073/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 448/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
Data de Abertura: 09/11/2021 às 09h00min
Site: www.licitanet.com.br (Sistema Licitanet)
OBJETO
Esta licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada para prestação, de forma contínua, de serviços de Agente de Controle Operacional, a
serem executados de forma suplementar no ordenamento das atividades turísticas do Município de Cairu –
Bahia, atuando no controle do fluxo de passageiros, transportes, cargas e descargas nos receptivos das
Ilhas que compõem o Arquipélago de Cairu, de acordo com as especificações, quantitativos e condições
constantes no Termo de Referência, observadas as especificações estabelecidas no edital e seus anexos e
legislação específica relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo das regras impostas pela legislação
pertinente.
VALOR TOTAL ESTIMADO
R$ 1.010.138,40 (um milhão, dez mil, cento e trinta e oito reais e quarenta centavos).
Registro de
Vistoria
Instrumento Contratual
Forma de Adjudicação
Preços
NÃO
NÃO
TERMO DE CONTRATO
POR LOTE
Participação de empresas
Exige Amostra
Reserva Cota ME/EPP
ME/EPP
Sim
Não
Não
Prazo para envio da proposta/documentação
Até 2 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro
OBSERVAÇÕES GERAIS
A disputa dar-se-á pelo ABERTO E FECHADO e os lances deverão respeitar o INTERVALO MÍNIMO
estabelecido no Termo de Referência.
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
Até 04/11/2021 para o endereço licitacao@cairu.ba.gov.br
IMPUGNAÇÕES
Até 04/11/2021 para o endereço licitacao@cairu.ba.gov.br

CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA
Pregoeiro
Decreto nº 503 de 02 de março de 2021
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EDITAL Nº 073/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 448/2021
O Município de Cairu, por intermédio do Pregoeiro, designado pelo Decreto 503 de 02 de março de 2021, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em
conformidade com a Lei 10.520/02, em sessão pública, por meio da INTERNET, através do site
https://www.licitanet.com.br/, que será processada e julgada de acordo com as disposições deste edital e de seus
anexos, da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal n° 501 de 02 de março de 2021, Decreto
Municipal n° 551 de 17 de março de 2021, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e alterações,
e subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, na sua atual redação.
Acolhimento das propostas de preços: das 08h:00min do dia 26/10/2021 até as 09h:00min do dia 09/11/2021
(horário de Brasília).
Data da Abertura das propostas: Às 09h00min do dia 09/11/2021.
Data da disputa de preços: 09/11/2021 HORÁRIO: 09h15min (horário de Brasília).
Local: www.licitanet.com.br.
Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva
E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br
1.
DO OBJETO
1.1.
Constitui o objeto principal da abertura deste processo licitatório a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, de serviços de Agente de Controle
Operacional, a serem executados de forma suplementar no ordenamento das atividades turísticas do Município de
Cairu – Bahia, atuando no controle do fluxo de passageiros, transportes, cargas e descargas nos receptivos das Ilhas
que compõem o Arquipélago de Cairu, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo
de Referência, observadas as especificações estabelecidas no edital e seus anexos e legislação específica relativa ao
objeto em licitação, sem prejuízo das regras impostas pela legislação pertinente.
2.
REFERÊNCIA DE TEMPO
2.1.
Todas as referências de tempo deste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente,
o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
2.2.
Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e abertura
da proposta, como também para o horário de início da disputa.
2.3.
O horário limite a ser computado para recebimento de documentos solicitados pelo pregoeiro será o comercial
(de 08h00min às 16h00min).
2.4. Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato superveniente, que impeça a realização
da licitação, será reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para a
divulgação.
3.
DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade pertinente e compatível com
o objeto licitado, que atendam às exigências do Edital, e estejam credenciados no sistema “Licitanet”, constante da
página eletrônica www.licitanet.com.br.
3.2.
Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Licitanet, também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento
e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.2.1. Para participação deste Pregão, o licitante deverá:
3.2.2. Manifestar, no próprio sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.3. Declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
3.2.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio
do Sistema, que atende aos requisitos do Art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
3.2.5. As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, requisitos constitucionais ou ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante a sanção prevista no Art. 7° da
Lei Federal N°. 10.520/2002.
3.3.
Não poderão participar deste Pregão:
3.3.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município de Cairu, durante o prazo
da sanção aplicada;
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3.3.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
3.3.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado, durante o prazo da sanção aplicada;
3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.3.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, recuperação extrajudicial, falência, sob
concurso de credores, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
3.3.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
3.3.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.3.8. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos ou que tenham sido declaradas
inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
3.4.
Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e
empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.
3.5.
Conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
3.5.1. Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, a licitante que se enquadrar como
microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar-se como tal, devendo apresentar certidão que ateste o
enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por
intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simples nacional, podendo ser confrontado com as
peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.
3.5.2. O próprio sistema disponibilizará à licitante a opção de declarar-se como microempresa ou empresa de pequeno
porte. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no decaimento do
direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei
supramencionada.
4.
DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450, de 2005), no site www.licitanet, junto ao sistema do
Licitanet, sediado no país.
4.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na
forma Eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005).
4.3.
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou o Município de Cairu,
promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005).
5.
5.1.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes dotações:

UNIDADE GESTORA

FONTE

06/06

0000/0042

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2.037 / 2.075 / 2.006 / 2.019
/ 2.047 / 2.048 / 2.044

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
33.90.39.00 / 33.90.34.00

6.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
6.1.1. Não será aceita a apresentação de proposta de preços e documentos de habilitação através de link.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
6.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
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6.7.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.8.
A proposta de preço deverá ser apresentada, exclusivamente, no sistema eletrônico Licitanet, sendo obrigatório,
sob pena de desclassificação, o preenchimento do campo especifico do sistema contendo a especificação do objeto a ser
fornecido, bem assim no campo próprio, o valor expresso em reais (R$) referente ao valor ofertado pelo fornecimento
do objeto, o qual incidirá durante toda a vigência do contrato, levando-se em consideração a moeda corrente nacional;
6.9.
Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante concorda especificamente com as seguintes
condições:
6.9.1. Os produtos/serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes do Anexo I – Termo de
Referência;
6.9.1.1. Para que seja verificada a conformidade das especificações do objeto da proposta enviada pelo licitante com o
objeto desta licitação, a proposta deverá ser detalhada contendo: especificação do objeto, com seu respectivo valor
individualizado.
6.9.2. O valor do serviço ou produto ofertado pela licitante será de sua exclusiva e total responsabilidade, não lhe
cabendo o direito de pleitear sua alteração.
6.9.3. No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes ao produto/serviço ofertado, como impostos,
taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias ao pleno e completo fornecimento do objeto deste
certame.
6.10.
A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o
proponente o compromisso de fornecer os produtos/serviços nos seus termos.
6.11.
A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço
ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
6.12.
O valor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo e por extenso. Ocorrendo discrepância
entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.
6.13.
Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.14.
A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de aumentar o preço ou
desviar-se de obrigações previstas em legislação.
6.15.
A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas; com todas as folhas rubricadas, exceto a última, que deve ser assinada pelo representante legal
da empresa, e dela devem constar:
6.15.1. Razão social do proponente, endereço, CNPJ, número da conta corrente, Agência e respectivo banco e, se
possuir número de telefone e endereço eletrônico (e-mail).
6.15.2. Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas, impostos
e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.
6.15.3. Preço unitário e total do item cotado, expresso em real, sempre em valor igual ou inferior ao valor de referência
cotado pela administração.
6.15.4. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias;
6.15.5. As propostas deverão conter, ainda, a indicação da marca dos itens que compõe a cesta básica, sendo que a
ausência destas informações poderá acarretar a desclassificação do licitante.
6.16.
Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição
publicada no sistema eletrônico LICITANET, prevalecerão as constantes deste Edital.
6.17.
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa proponente deverá ser o mesmo da que
efetivamente fornecerá os produtos/serviços objetos da presente licitação.
6.18.
O preenchimento da proposta deverá conter:
6.18.1. Valor unitário e total do item;
6.18.2. Marca dos itens.
6.19.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.
INEXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA
7.1.
Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou de tal maneira inferiores
aos preços correntes no mercado que, em conjunto, não propiciem a cobertura de todos os custos decorrentes da
contratação e tornem as respectivas propostas manifestamente inexequíveis;
7.1.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, o Município de Cairu dará a licitante à oportunidade de demonstrar a exequibilidade da proposta,
podendo ainda, de modo paralelo, efetuar diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de
comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os seguintes procedimentos:
7.1.1.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos
custos com indícios de inexequibilidade;
7.1.1.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
7.1.1.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
7.1.1.4. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;
7.1.1.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;
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7.1.1.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
7.1.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que fundamentem a suspeita;
7.1.3. Não serão desclassificadas as propostas que consignem preços significativamente inferiores aos de mercado,
ainda que o Pregoeiro as tenha considerado manifestamente inexequíveis em primeiro momento, se posteriormente for
demonstrada sua viabilidade pela licitante;
7.2.
Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais falhas apontadas
pelo Pregoeiro.
8.
DA ABERTURA DA SEÇÃO
8.1.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitanet.com.br
8.2.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.3.
Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão, seja qual for o motivo.
9.
CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
9.2.
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.3.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
9.4.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
9.5.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.
10.
DA FORMULAÇÃO DE LANCES
10.1.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, vedada a
identificação do licitante.
10.2.
O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/lote ou percentual de desconto.
10.3.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
10.4.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
10.4.1. Caso definido no Termo de Referência deste Edital, o intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais
entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta.
10.4.2. Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
10.4.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
10.4.4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.
10.5.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.
10.6. MODO DE DISPUTA “ABERTO”:
Quando adotado o modo de disputa “ABERTO” para o envio de lances no pregão eletrônico o os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
10.6.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da
sessão pública.
10.6.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
10.6.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
10.6.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
10.7. MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”:
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Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” para o envio de lances no pregão eletrônico os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
10.7.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez)
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.7.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.7.2.1.
Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.7.3. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
10.7.3.1.
Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.7.4. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
10.8.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Administração e Planejamento
Econômico;
10.8.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
10.9.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.
10.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.11. O Critério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
10.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
11.
DA NEGOCIAÇÃO
11.1.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.
11.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
11.3. A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODERÁ ADQUIRIR ITENS COM VALORES ACIMA DA MÉDIA DE PREÇO
COTADA PELA ADMINISTRAÇÃO.
11.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para as mensagens do Pregoeiro cabendo as licitantes acompanhá-las,
sendo possível, a partir deste momento, a manifestação da licitante convocada pelo Pregoeiro.
11.5.
Caso não sejam apresentados os lances pelos licitantes, será verificada a conformidade da proposta de maior
desconto e menor preço apresentadas por eles (MENOR PREÇO POR LOTE).
11.6.
Encerrada a negociação, a empresa licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar Proposta
readequada ao lance final e negociação, quando houver, na forma prevista no item 12.1 deste Edital;
11.7.
A sessão será suspensa para aguardo da Proposta readequada e respectiva Documentação de Habilitação,
cabendo ao Pregoeiro informar, através do Sistema Eletrônico, a data e horário para retomada do Pregão;
12.
FASE DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
12.1.
A licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar através do endereço eletrônico:
www.licitanet.com.br, através da opção “DOCUMENTOS” no sistema licitanet, em arquivo único ou em quantos forem
necessários, no prazo de até 02 (duas) horas, após a convocação via sistema pelo pregoeiro, a proposta de preço
readequada ao último lance (MENOR PREÇO POR LOTE), para consulta do Pregoeiro. Caso não ocorra no tempo previsto
a empresa será automaticamente desclassificada;
12.1.1. Caso haja qualquer fato superveniente que impeça o envio da proposta readequada via sistema licitanet, será
aceito excepcionalmente seu envio por e-mail mediante manifestação do pregoeiro via sistema.
12.2.
A (s) proposta (s) de preço(s) classificada (s) provisoriamente em primeiro lugar para cada LOTE será
examinada quanto ao atendimento das especificações do objeto e valor apresentado, cabendo ao Pregoeiro (a),
auxiliado (a) pelo (a) responsável indicado pela unidade solicitante (responsável pela elaboração do termo de
referência), decidir, motivadamente, a respeito da sua(s) aceitabilidade(s);
12.3.
O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o
valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
12.4.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
Página 6 de 70

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AT/F2FDGNATTVFHOMDSWKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
26 de Outubro de 2021
8 - Ano - Nº 5288

Cairu

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ Nº 14.235.907/0001-44

12.5.
Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
12.6.
Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente
inexequíveis.
11.6.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores
unitários estimativos da contratação.
11.6.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do
objeto deste Pregão.
11.7. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.
11.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
11.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda
a este Edital.
11.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
11.11 Decidida pela aceitação da (s) proposta (s) de preços, o (a) Pregoeiro (a) passará a fase de habilitação;
11.12 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias,
o (a) Pregoeiro (a) examinará as propostas subsequentes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma que atenda ao Edital e seus anexos;
11.13 Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja
obtido melhor preço;
11.14 Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada habilitada e vencedora;
11.15 No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é facultado ao Pregoeiro solicitar as
propostas dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do procedimento;
11.16 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão
pública do Pregão constarão da Ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade;
11.17 As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos proponentes, exclusivamente, por
meio de comunicação eletrônica, via sistema licitanet.
12.7.
Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas readequadas, sem convocação para
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos (Art. 64 §3° da Lei Federal n°. 8.666/93 c/c art.
6° da Lei 10.520/02).
13.
DA HABILITAÇÃO
13.1.
Concluída a fase de aceitação da proposta de preços, o pregoeiro dará início a fase de habilitação que consistirá
na análise da documentação de habilitação da empresa licitante classificada em primeiro lugar para cada LOTE.
13.2.
A licitante que tiver o menor preço (MENOR PREÇO POR LOTE) aceito pelo Pregoeiro, deverá comprovar sua
habilitação, enviando documentação comprobatória na forma estabelecida na legislação, via sistema por meio eletrônico
pela opção “DOCUMENTOS” do sistema Licitanet, para que seja impressa pelo Pregoeiro e juntada ao processo.
13.2.1. Para comprovar autenticidade na documentação de habilitação enviada anteriormente via sistema licitanet, a
licitante deverá encaminhar no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, as cópias autenticadas ou originais para que seja
dada fé pública aos documentos pelo Pregoeiro ou membro da equipe de apoio.
13.2.2. A não remessa dos documentos no prazo acima indicado acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.
13.3.
Para habilitação na licitação exigir-se-á dos interessados a documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal e trabalhista;
V - declarações, conforme descrição detalhada no item 13.3.5.
13.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
13.3.1.1.
Cédula de identidade do representante legal da empresa;
13.3.1.2.
Registro comercial, no caso de empresa individual;
13.3.1.3.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus
administradores;
13.3.1.4.
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.
13.3.1.5.
Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela
Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
13.3.2. Relativos à Qualificação Técnica:
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13.3.2.1.
(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 e
quantidades com o objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória, demonstrando que a LICITANTE gerencia
ou gerenciou serviços de natureza similar.
13.3.2.2.
Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante legal da empresa, de que, sendo vencedora da
Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados ao Município e servidores da
CONTRATANTE, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de
bens do Município e de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus empregados.
13.3.2.3.
Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado sejam idênticas à utilizada
na definição dos cargos ora tratados, contudo as informações neles insertas deverão ser suficientes para que a área
técnica da CONTRATANTE faça a aferição da compatibilidade dos profissionais/serviços com aqueles exigidos neste
Termo de Referência.
13.3.2.4.
Declaração de vistoria, conforme modelo ANEXO IV a este edital.
13.3.2.5.
Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações
assumidas em decorrência da execução do objeto deste Pregão.
13.3.2.6.
Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito
Federal.
13.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
13.3.3.1.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
da forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de
apresentação da proposta,
13.3.3.2.
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
13.3.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
13.3.4.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
13.3.4.2.
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
13.3.4.3.
Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
13.3.4.4.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, expedida de forma conjunta pela Procuradoria Geral do Estado do Bahia, nos termos do
Decreto Estadual nº 28595 de 30/12/1981 (Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado) e pela Secretaria da
Fazenda do Estado do Bahia, com base na Lei Nº 3.956 de 11 de dezembro de 1981;
13.3.4.5.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, expedida pela Prefeitura Municipal;
13.3.4.6.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa
Econômica Federal;
13.3.4.7.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011.
13.3.4.8.
A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar nº 123/2006:
13.3.4.8.1.
As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
13.3.4.8.1.1.
Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal e trabalhista que compõe a referida
Documentação de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno
Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, da data da
convocação, prorrogáveis por igual período, a critério do MUNICÍPIO DE CAIRU, para apresentação da documentação
pendente de regularização (art. 43, § 1°, da Lei 123/2006);
13.3.4.8.1.2.
Não havendo a regularização no prazo estabelecido no subitem imediatamente anterior, implicará em
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à Administração convocar às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura da ARP, ou fracassar a licitação.
13.3.5. As licitantes deverão apesentar a Declaração Conjunta, conforme Anexo V;
13.4.
Os documentos físicos indicados no item 13.2 deverão ser encaminhados para o endereço: Sede da Prefeitura
Municipal, no Setor de Licitação, situada na Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000,
Telefone (75) 3653-2151, ramal 214.
13.5.
Os documentos físicos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, etiquetado conforme
especificação abaixo:
ETIQUETA DO ENVELOPE
Município de Cairu
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br
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Pregão Eletrônico n.º 036/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ)
INDICAÇÃO DOS ITENS/LOTES ARREMATADOS
13.6.
Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do
número de inscrição do CNPJ.
13.6.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
13.7.
Se a licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a análise da documentação comprobatória
pelo pregoeiro, não atender aos requisitos de habilitação, será INABILITADA no certame.
13.7.1. Em caso de inabilitação da licitante classificada em primeiro lugar, o pregoeiro retornará a fase de aceitação da
proposta e chamara a segunda colocada para averiguação do estipulado do item 12 deste edital.
14.
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1.
Declarado o vencedor, será concedido prazo de 01 (uma) hora, durante o qual qualquer licitante poderá, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema licitanet, manifestar sua intenção de recurso, com registro da
síntese de suas razões.
14.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;
14.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio
do sistema.
14.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso por meio da opção
“DOCUMENTOS” do sistema eletrônico www.licitanet.com.br no prazo de 3 (três) dias contados da data que postou sua
intenção recursal, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.2.
Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, a licitante
interessada poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase de lances.
14.2.1. O pedido de solicitação de vistas aos autos deverá ser formalizado junto a Comissão Permanente de Licitação.
14.2.2. Ao ter conhecimento do pedido de vistas, o pregoeiro deverá possibilitar o acesso imediato do licitante
recorrente aos autos do Processo Licitatório, com o devido acompanhamento e assinatura do Termo de vistas pelo
representante da empresa.
14.3.
As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente, que decidirá no âmbito administrativo, acerca dos questionamentos apontados pelo licitante
recorrente.
14.4.
O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.5.
O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao qual o recurso
se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão
final da autoridade competente.
14.6.
Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.
15.
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1.
O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recursos, hipótese em que a
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
15.2.
A homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Instituto de Administração Penitenciária do
Estado do Amapá.
15.3.
O objeto deste Pregão será adjudicado (MENOR PREÇO POR LOTE) à (s) licitante (s) vencedora (s).
15.3.1. Após a adjudicação, sendo constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará a licitação e formalizará a contratação por intermédio de Contrato.
16.
DO CONTRATO
16.1.
O Município de Cairu firmará Contrato com a (s) Licitante (s) Vencedora (s), conforme previsto no disposto do
art. 57 da Lei nº 8.666/93, a contar da assinatura do contrato.
16.2.
Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Licitante (s) Vencedora (s) que
tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
16.3.
O Município de Cairu convocará, oficialmente a (s) Licitante (s) Vencedora (s), durante a validade da sua
proposta para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, para assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.
16.4.
Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a Licitante(s) Vencedora(s) mantém as condições de
habilitação.
16.5.
Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, será convocada a
licitante remanescente, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições
proposta pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.
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Caberá ao pregoeiro à verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida à ordem de
classificação.
17.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1.
Quando houver a necessidade de contratação, a vigência do contrato fica adstrita aos parâmetros estabelecidos
pelo artigo 7, da lei 8.666/93.
18.
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DA FORMA DE EXECUÇÃO/OU
FORNECIMENTO
18.1.
Os produtos/serviços serão recebidos e aceitos em estrita conformidade com as exigências estipuladas no
Termo de Referência, Anexo I deste edital.
18.2.
As futuras aquisições provenientes deste termo de referência serão realizadas sob a forma de fornecimento
parcelado, de acordo com a necessidade da administração, no período de 06 (seis) meses.
19.
19.1.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta de Contrato.

20.
20.1.

FORMA DE PAGAMENTO
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21.
DO REAJUSTE DE PREÇOS
21.1.
Os preços unitários contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite
para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do
último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
com base na seguinte fórmula:
R = [(I – IO). P] /IO
Em que:
a) Para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços.
b) Para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado.
21.2.
Os reajustes serão precedidos de solicitação do CONTRATADO.
21.3.
O CONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no
mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.
21.4.
Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data de aniversário do reajuste
anterior ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente.
22.
22.1.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta de Contrato.

23.
DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
23.1.
Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico
www.licitanet.com.br, cabendo ao Pregoeiro auxiliado pelo setor competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.
23.1.1. A impugnação deverá conter os dados do interessado ou de quem o represente: nome e endereço completo,
telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com exposição dos fatos e
seus fundamentos.
23.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital quem não apontar as falhas ou irregularidades
supostamente existentes dentro do prazo apontado no item 29.1.
23.2.
Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
23.3.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03
(três) dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico
www.licitanet.com.br.
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23.3.1. O (A) Pregoeiro (a), com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de
Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, responderá aos
pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data fixada como limite para o
recebimento das propostas.
23.4.
Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas
exclusivamente no sítio www.licitanet.com.br, cabendo aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e
respectivos encaminhamentos nesse canal indicado.
23.4.1. Não cabe ao Município de Cairu qualquer responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos
licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas no sítio acima mencionado.
24.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1.
O julgamento das propostas será com base no MENOR PREÇO POR LOTE.
24.2.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da
contratação.
24.3.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública
deste Pregão (princípio do formalismo moderado).
24.4.
As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas pelo Gestor do
Município de Cairu -Bahia.
24.5.
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
24.6.
Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
24.7.
A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
24.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário.
24.9.
O Ordenador de Despesas do Município de Cairu poderá revogar o presente certame por considerá-lo
inoportuno ou inconveniente, decorrente de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros,
nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e alterações.
24.9.1. A anulação do Pregão induz à do Contrato.
24.9.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado
o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
24.10. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
24.11. Em caso de discordância entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital.
24.12. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
24.13. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante do preâmbulo deste
Edital.
25.
DO FORO
25.1.
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Valença - BA, para dirimir quaisquer
litígios oriundos da licitação e do Contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado
que seja.
26.
26.1.
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

DOS ANEXOS
Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
I -Termo de Referência
II - Minuta do Contrato
III - Modelo de Declaração Conjunta
IV - Modelo de Declaração de Vistoria

Cairu - BA, 22 de outubro de 2021.

Ângelo César Santiago Fahning
Secretário Municipal de Administração
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EDITAL Nº 073/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 448/2021
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.
OBJETO
Esta licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para
prestação, de forma contínua, de serviços de Agente de Controle Operacional, a serem executados de forma
suplementar no ordenamento das atividades turísticas do Município de Cairu – Bahia, atuando no controle do fluxo de
passageiros, transportes, cargas e descargas nos receptivos das Ilhas que compõem o Arquipélago de Cairu, de acordo
com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência, observadas as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos e legislação específica relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo das regras
impostas pela legislação pertinente.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1. Os serviços terceirizados demandados, destinam-se à realização de atividades complementares de apoio ao
controle do fluxo turístico bem como ao controle de carga e descarga na estrutura dos receptivos localizados nas
diversas ilhas do Arquipélago de Cairu, considerando a alta demanda de visitações que ocorrem ao longo do ano e,
principalmente em razão dos serviços ora pretendidos não serem inerentes às atribuições de cargos de seu quadro de
servidores.
2.2. Considerando-se o disposto no art. 23, §1º, da Lei n.º 8.666/93, levando-se em conta a natureza similar dos
cargos ora demandados, e com a finalidade de reduzir a possibilidade de ocorrência de perda de economia de escala e
no intuito de fomentar a competitividade, além de viabilizar um melhor gerenciamento dos serviços prestados, buscando
evitar o desperdício de recursos e minimizar os riscos de eventuais prejuízos à Administração e/ou de comprometimento
da qualidade desses serviços, haverá o agrupamento de atividades, sendo utilizado como critério de julgamento o valor
global.
2.3. A realização de licitação com vistas a apenas o Registro dos Preços visa proporcionar agilidade, objetividade e
economia ao Município, pois para cada demanda pode ser realizado uma Ordem de Serviço, não correndo nenhum risco
de fragmentação de despesas, pois assim estaremos atuando na mais completa legalidade.
2.4. Sugere-se a contratação na modalidade de licitação Pregão Eletrônico. Atendendo assim as necessidades dos
órgãos da Administração Municipal.
2.5. Justifica-se a realização deste certame em grupo por se tratar de itens que tem como objetivo comum, manter a
infraestrutura essencial para o funcionamento das atividades do Município.
3.

DO OBJETIVO

3.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, normas, padrões, diretrizes gerais e
outras exigências que possam garantir a fiel execução do objeto quando da necessidade de aquisição subsidiando
tecnicamente a realização de Procedimento licitatório e/ou setor responsável pelo recebimento e fiscalização dos
bens/consumo/serviços a serem adquiridos/contratados.
4.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:

4.1. De acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, os itens relacionados
no presente Termo de Referência consideram-se bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser
definidos objetivamente pelo edital e por especificações usuais no mercado.
4.2. A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência encontra
amparo legal na Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017; na Instrução Normativa n.º 05, de 26/05/2017, IN/SLTI n.º 06,
de 23/12/2013; na Portaria nº 443 de 27 de dezembro de 2018 e nas demais disposições a serem estabelecidas no
Edital e seus Anexos.
4.3.

A legislação adicional aplicável à contratação do objeto do presente Termo de Referência encontra amparo legal
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na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; no
Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n.º
6.204/2007, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
5.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

5.1. O prazo de início da prestação dos serviços é de até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da
autorização de compra/serviços, em remessa parcelada, conforme informações constantes na autorização de compra.
5.2. A prestação dos serviços dar-se-á em órgãos da Administração Pública Municipal de Cairu, através de Nota de
Empenho, Ordem de Serviço - OS ou da assinatura do instrumento de contrato a ser emitido pelo Município de Cairu Bahia.
5.3. Os serviços serão realizados diariamente, semanalmente ou mensalmente, conforme cronograma da Secretaria
demandante.
5.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos/serviços que não atendam o padrão de qualidade exigido e a
descrição correta do produto/serviço (mencionada nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
5.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
5.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
5.7.1.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
6.

DA DESCRIÇÃO, PROFISSIONAIS: DA QUALIFICAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

6.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência referem-se às áreas de trabalho descritas a seguir, acompanhadas
das respectivas atribuições. Os serviços requeridos serão prestados continuamente, nas condições descritas no neste
Termo de Referência.
7.

DA DEMANDA ESTIMADA E DA CARGA HORÁRIA

7.1. Os serviços serão executados em jornadas de 08 (oito) e 04 (quatro) horas diárias, com a possibilidade de
ajustes para menos caso a necessidade de cada posto de trabalho seja suprida com jornadas inferiores, totalizando uma
carga horária estimada mensal de 176 (cento e setenta e seis) horas e 88 (oitenta e oito horas) horas.
7.2. As quantidades de postos são estimadas e poderão ser implementadas no todo ou em parte, ao longo da vigência
do contrato dependendo das necessidades da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA estar preparada para
atendimento em situações consideradas emergenciais e provisórias.
8.

DA FIXAÇÃO E DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS

8.1.

Os serviços serão prestados no horário compreendido entre 07:00 e 19:00 horas, de segunda a sexta-feira.

8.2. Caso o horário de expediente do Órgão seja alterado por determinação legal ou imposição de circunstâncias
supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários da prestação de serviços para atendimento da nova
situação.
8.3. Tendo em vista a estimativa de valores estabelecido no ANEXO VI deste Termo de Referência, no Artigo 74, § 2º,
da Consolidação das Leis do Trabalho, e no Artigo 2º da Portaria n.º 373 de 25/02/2011, do Ministério do Trabalho e
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Emprego, a CONTRATADA deverá realizar o controle de jornada de trabalho para controle de assiduidade e pontualidade
de seus empregados.
8.4. O controle da jornada de trabalho nas dependências da CONTRATANTE deverá ser efetuado por meio de sistema
alternativo de controle de jornada de trabalho, a saber: a) cartão de ponto manual; b) biometria; c) controle de ponto
por cartão magnético; d) sistema de ponto eletrônico alternativo; e) folha de ponto manual; e outros permitidos por lei.
8.4.1.
A jornada estimada para cada posto de serviço serve como parâmetro de proporção para pagamento
de jornada inferior à contratada. Na hipótese de contratação de tempo parcial ou “part time” previsto no Art. 58A da Consolidação das Leis Trabalhistas o salário a ser pago aos empregados será proporcional à jornada,
respeitando o valor do salário pago àqueles que cumprem as mesmas funções em tempo integral.
8.5. Considerando a função a ser exercida pelos contratados, os serviços serão prestados nas áreas externas, ou seja,
nas ilhas que compõe o arquipélago de Cairu - BA.
8.5.1.
As localidades onde os contratados desenvolverão suas atividades, serão definidas pela Secretaria
competente.
8.5.2.
Caso haja alguma alteração nas áreas de atuação, a CONTRATANTE informará a CONTRATADA a nova
localidade, a fim de viabilizar a continuidade da prestação do serviço.
9.

DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DA REQUISIÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO E DA
SUBSTITUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS

9.1. A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e
oito) horas, contados da assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA, nesse prazo, alocar a 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.
9.2. A cada solicitação da CONTRATANTE para nova contratação, inclusive quando da necessidade de substituições, a
CONTRATADA terá até 48 (quarenta e oito) horas para atendê-la, devendo, neste prazo, efetuar o recrutamento, a
seleção e o encaminhamento dos novos profissionais às áreas demandantes.
9.2.1.
O preenchimento das vagas afetas às categorias profissionais será realizado após análise curricular
submetida à aprovação da CONTRATANTE.
9.2.2.
Aprovado pela CONTRATANTE o currículo indicado, o profissional será alocado pela CONTRATADA e
dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade do profissional, para fins de prestação dos serviços e de
faturamento.
9.3. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA assegurar a prestação dos serviços durante os horários
definidos pela CONTRATANTE.
9.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, eventualmente, não solicitar a substituição do profissional (cobertura)
e, nessa hipótese, as horas referentes ao posto vago serão deduzidas da fatura.
9.5. Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que porventura se façam
necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a executálos prontamente como parte integrante de suas obrigações.
9.6. A escolaridade de cada profissional deverá ser comprovada pela CONTRATADA, mediante a apresentação de
diploma ou certificado emitido por instituição legalmente reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, exceto para
aqueles cargos que exigem como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto, nesses casos a escolaridade
poderá ser comprovada por declaração do recrutado.
9.7. A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA
recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação para análise e aprovação da CONTRATANTE, de forma a
respeitar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para encaminhamento do novo profissional à área demandante.
10.

DO PREPOSTO DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um Preposto, com fins de representála administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo mediante declaração específica, na qual constarão
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todos os dados necessários, tais como nome completo, números de identidade e do CPF, endereço e telefones
residencial e de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.
10.1.1.

O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

10.1.2.
A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
10.2. Na designação do Preposto é vedada a indicação dos próprios funcionários (responsáveis pela prestação dos
serviços junto à CONTRATANTE) para o desempenho de tal função.
10.3. O Preposto designado não necessitará permanecer em tempo integral à disposição da CONTRATANTE, devendo,
contudo, serem observadas as exigências contidas no subitem 10.1, no tocante à disponibilização de todas as
informações requeridas, de forma a garantir o pronto atendimento a quaisquer solicitações da CONTRATANTE.
10.4. A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender prontamente a quaisquer
solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as determinações,
instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a
legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas
detectadas na execução dos serviços contratados.
10.5. São atribuições do Preposto, dentre outras:
10.5.1.
Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da
CONTRATANTE, com auxílio do Encarregado-Geral;
10.5.2.
Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da CONTRATANTE
colocados à disposição dos empregados da CONTRATADA;
10.5.3.
Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades
da CONTRATANTE e da Fiscalização do contrato;
10.5.4.
Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE e/ou pela
Fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil, conforme
estabelecido no subitem 13.17.
10.5.5.
Reportar-se ao Fiscal do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços e
das demais obrigações contratuais;
10.5.6.
Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer irregularidade
observada;
10.5.7.
Garantir que os funcionários se reportem sempre à CONTRATADA, primeiramente, e não aos
servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de problemas relacionados à execução
contratual;
10.5.8.
Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar
necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;
10.5.9.
Encaminhar ao Fiscal do contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem como
toda a documentação complementar exigida no subitem 12.32.1;
10.5.10. Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, ou de
qualquer outra documentação encaminhada, sempre que solicitado;
10.5.11. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo perante
a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.
11.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.
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11.2. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência.
11.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus
empregados, dentro das normas do contrato.
11.4. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços.
11.5. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.
11.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do
art. 67, da Lei n.º 8.666/1993.
11.7. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA,
exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.
11.8. Fiscalizar, mensalmente, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes do
Anexo IV do Termo de Referência - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS), impondo, conforme o caso, as sanções
financeiras por metas não atingidas.
11.9. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o
atendimento das exigências contratuais.
11.10. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado
ou mesmo do Preposto da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações
para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que
lhe foram designadas.
11.11. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço.
11.12. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência.
11.13. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas.
11.14. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal ou adotar qualquer outro
procedimento de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN n.º 05/2017 e suas alterações.
11.15. Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de
profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer
natureza.
11.16. Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA e sua situação
junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ.
11.17. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do contrato,
cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente
detectadas.
11.18. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa qualidade e
perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações exigidas.
11.19. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a
ampla defesa.
11.20. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da probidade
administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29
da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples
Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado no subitem 12.43.
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11.21. Analisar a documentação solicitada no subitem 12.32.3 no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos
documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
11.21.1. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar
ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB;
11.21.2. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao
Ministério do Trabalho e Emprego.
12.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a
solicitação, os profissionais necessários à realização dos serviços, aptos ao início imediato das atividades no posto para o
qual está sendo designado, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação mínima definida neste Termo
de Referência.
12.2. Apresentar ao Fiscal do contrato, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado, atestados,
comprovantes e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a seus empregados
ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou com a prestação dos serviços contratados.
12.3. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços, dando ênfase ao uso
responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos
equipamentos.
12.4. Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens, cursos de
relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a
necessidade dos serviços e sempre que a CONTRATANTE entender conveniente.
12.5. Fornecer, no primeiro mês da prestação dos serviços, e manter atualizada junto ao Fiscal do contrato, em Cairu,
relação nominal dos empregados, indicando nome completo, função, local e horário do posto de trabalho, números de
carteira de identidade (RG) e de CPF, endereço e telefones residenciais e número de celular.
12.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.
12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas disciplinares determinadas
pela CONTRATANTE.
12.8. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos
portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em
suas carteiras de trabalho.
12.9. Manter a disciplina nos locais de prestação dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE.
12.10. Os funcionários deverão ser orientados a se apresentarem sempre limpos, asseados e vestidos com decoro,
devendo ser substituído imediatamente o funcionário que não se portar de acordo com esta exigência.
12.11. Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do contrato, a assiduidade e a pontualidade de
seus empregados, bem como as ocorrências havidas.
12.11.1. Manter, para controle de assiduidade e pontualidade de seus empregados, sistema de controle de
jornada conforme previsto no subitem 8.3.
12.12. Nomear Encarregado-Geral responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos,
permanecendo no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos
executantes dos serviços. Este Encarregado terá, entre suas obrigações, a de reportar-se, quando houver necessidade,
ao Fiscal do contrato e a de tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na
execução do contrato, além de cuidar da disciplina, controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados,
manter contato com a fiscalização do contrato sempre que necessário.
12.12.1. O Fiscal do contrato poderá ter acesso ao controle de frequência diária dos empregados da
CONTRATADA vinculados ao contrato sempre que julgar necessário.
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12.13. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados,
acidentados ou com mal súbito, por meio do seu Encarregado-Geral.
12.14. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta execução dos serviços.
12.15. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos
e informações solicitados, respondendo prontamente às reclamações formuladas e também as solicitações diversas, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação do Fiscal.
12.16. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao patrimônio
da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa
ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.
12.17. Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista e
outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste contrato, tendo em vista que os empregados da
empresa não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE.
12.18. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de admissão quanto ao longo da
vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os
respectivos comprovantes anualmente ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE.
12.19. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos empregados designados para a
execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença, demissão, paralizações,
greves e outros dessas espécies, de forma a evitar a interrupção dos serviços, obedecidas as disposições da legislação
trabalhista vigente.
12.20. Fornecer ao Fiscal do contrato relações nominais de licenças, faltas etc., se houver, bem como escala nominal de
férias dos empregados e seus respectivos substitutos.
12.21. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados utilizados nos
serviços contratados, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE, bem como
recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as
comprovações respectivas.
12.21.1. Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no subitem acima, a CONTRATADA deverá
apresentar justificativa, a fim de que a CONTRATANTE possa verificar a realização do pagamento.
12.22. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das faturas
pela CONTRATANTE.
12.22.1. O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas,
não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares.
12.23. Controlar a frequência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e apresentar relatórios mensais de
frequência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da elaboração da fatura mensal.
12.24. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre os Gestores e Fiscais da
CONTRATANTE e o Encarregado-Geral e o Preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo em dias não
úteis.
12.25. Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria CONTRATADA, os principais fatos ocorridos
durante as jornadas de trabalho de seus empregados.
12.26. Efetivar a reposição da mão-de-obra, sempre que solicitado pela fiscalização, nos prazos a seguir estipulados,
quando ocorrer ausência do profissional titular, atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em relação ao
substituído, nos seguintes casos:
12.26.1. Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria, no prazo máximo de 4
(quatro) horas, a contar da ciência da ausência do profissional;
12.26.2.

Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir da data de início do
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período, sendo que a empresa deverá apresentar a documentação do profissional que fará a cobertura provisória
do posto com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação ao início das atividades;
12.27. Na hipótese de a CONTRATANTE manifestar a desnecessidade de substituição de profissional nas ocorrências de
ausência temporária, nos termos do item 12.27.1 e 12.27.2, as faltas deverão ser deduzidas da respectiva Nota
Fiscal/Fatura, não ensejando qualquer sanção à CONTRATADA.
12.28. Encaminhar ao Fiscal do contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a relação de empregados que
fruirão férias no período subsequente, assim como informar os dados daqueles que irão substituí-los, inclusive com a
apresentação dos documentos que comprovem a qualificação técnica dos substitutos exigida neste Termo de Referência.
12.29. Relatar, por escrito, ao Fiscal do Contrato toda e qualquer anormalidade observada afeta à prestação dos
serviços.
12.30. Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas devidas aos seus
funcionários.
12.31. Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e a se apresentem sempre dentro dos
padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços.
12.32. Apresentar à CONTRATANTE, em observância às disposições da IN n.º 05/2017, nos seguintes prazos, as
informações e/ou documentos listados abaixo:
12.32.1. Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso:
a)

Nota Fiscal/Fatura;

b)

Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

c)

certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
contratado;

d)

Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

e)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

12.32.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE:
a)

extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

b)

cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como
tomador o órgão ou entidade contratante;

c)

cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda,
quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

d)

comprovantes de entrega de benefícios suplementares, a que estiver obrigada por força de lei ou de
convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado; e

e)

comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou
pelo contrato.

f)

Demais documentos necessários para a comprovação do cumprimento das cláusulas contratuais por parte da
empresa.

12.32.3. Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços,
no prazo definido no contrato:
a)

termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
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b)

guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c)

extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
e

d)

exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

12.33. Cabe ainda, à CONTRATADA, assumir a responsabilidade por:
a)

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

b)

Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE;

c)

Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

d)

Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.

12.34. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, todos os comprovantes de pagamento dos empregados e
recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas.
12.35. Estar ciente que, a partir da assinatura do contrato, a CONTRATANTE fica autorizada a realizar o desconto na
fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores quando houver falha no
cumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
12.36. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do contrato sem a prévia
autorização da CONTRATANTE.
12.37. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros.
12.38. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas no edital.
12.39. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.40. Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, a fim de
caracterizar a execução completa do contrato, em consonância com as prescrições insertas no anexo VIII-B, da IN n.º
05/2017.
12.41. Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob pena de dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.
12.42. Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do
contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II, do § 1º, do artigo 30,
da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
12.43. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus
empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o
objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.
12.44. Oferecer todos os meios necessários para que seus empregados obtenham prontamente os extratos de
recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
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12.45. Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os exames
médicos admissionais dos empregados da CONTRADA vinculados ao contrato.
12.46. Apresentar todos os documentos exigidos neste Termo de Referência quando do início da prestação dos serviços,
sempre que houver admissão de novos empregados.
12.47. É expressamente vedado à CONTRATADA:
12.47.1. Alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente contrato, nas dependências do
órgão CONTRATANTE, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou função de confiança;
12.47.1.1. É considerado familiar, nos termos do art. 2°, III, do Decreto 7.203/2010, o cônjuge,
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau;
12.47.1.2. No momento da contratação, a CONTRATADA deverá providenciar que o funcionário assine
declaração informando não ser familiar de agente público que na CONTRATANTE exerça cargo em
comissão ou função de confiança;
12.48. Cumprir o Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no Anexo IV do Termo de Referência –
ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS), sujeitando-se aos ajustes de pagamento por metas não atingidas.
13.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA – BOAS PRÁTICAS
AMBIENTAIS

13.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns
pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA:
a)

Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar o desperdício de água tratada e mantendo
critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a
redução do consumo;

b)

O Preposto deve atuar como facilitador das mudanças de comportamento dos empregados da CONTRATADA;

c)

Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas; e

d)

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água.

13.2. A CONTRATADA deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas
internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados.
13.3. São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção de
pessoal no quadro da empresa.
13.4. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis,
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos
trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.
13.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos funcionários, quando
necessário, para a execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas,
favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho.
13.6. A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA n.º 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para
serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados,
como chumbo, cádmio e mercúrio.
13.7. A CONTRATADA deverá diminuir o uso de copos descartáveis na prestação de serviços nas dependências do
órgão ou entidade, substituindo-os por garrafinhas (squezze) para os funcionários.
13.8. É obrigação da CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos
que foram utilizados na prestação de serviços.
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13.9. Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços.
13.10. Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos 14 anos.
14.

DA CONTRATAÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

14.1. A contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência dar-se-á por meio de Contrato Administrativo, a ser
assinado com a empresa vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação para a sua
celebração, discriminando cada item de prestação de serviços (com base no preço mensal por posto), conforme Minuta
de Contrato a ser fornecida juntamente com o Edital de Licitação.
14.2. A vigência do contrato a ser firmado será de 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura do respectivo termo,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57,
inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.
14.3. 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.
14.4. Segundo dispõe o item 3 do anexo IX, da IN n.º 05/2017, a CONTRATADA não tem direito subjetivo à
prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, conforme
estabelece o inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93.
14.4.1.
Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro
ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação, em conformidade com o disposto
no item 1.2, do anexo VII-F, da IN n.º 05/2017.
14.4.2.
Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela CONTRATADA
estiverem superiores aos praticados no mercado ou estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação como redução de preços.
14.5. Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada inidônea,
impedida ou suspensa temporariamente de participação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os efeitos.
15.

DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, sob pena de rescisão
contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade previstas no subitem 21.2 deste Termo de Referência.
16.

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

16.1. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou
manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de
habilitação previstas neste Termo de Referência.
17.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

17.1. A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores
(Fiscal do contrato e substitutos) a serem designados pelo Município de Cairu - Ba, na condição de representantes da
CONTRATANTE.
17.1.1.

Será designado um Fiscal do contrato e um substituto para cada um dos contratos celebrados.

17.1.2.
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 e
substitutos designados.
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17.1.3.
Ao Fiscal 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 n.º 8.666/1993 e suas alterações.
17.2. São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras:
17.2.1.
Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos
exigidos no subitem 12.32.1 deste Termo de Referência, verificar o cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço,
e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;
17.2.2.
Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE,
de qualquer de seus empregados que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação,
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou inadequados à CONTRATANTE
ou ao interesse do serviço público;
17.2.3.
Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, em
especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;
17.2.4.
Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa
qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as especificações
exigidas;
17.2.5.
Comunicar oficialmente, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA quando não houver necessidade de
substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos
legais de qualquer natureza.
17.3. 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 co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.
17.4. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do contrato, desde que a CONTRATADA não tenha promovido
as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no
subitem 21.2 deste Termo de Referência.
17.5. É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução
está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência.
17.6. 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.
17.7. A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas,
no que se refere à execução do contrato, exigindo os documentos listados no subitem 12.33 deste Termo de Referência,
bem como outros previstos em norma ou que se entenda necessários ao bom andamento dos serviços.
17.8. 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.
17.8.1.
Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer outra
hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal do
contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA.
17.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto serão
encaminhadas por escrito à Secretaria Municipal de Administração, em tempo hábil para adoção das imediatas medidas
saneadoras.
17.10. Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à prestação dos serviços seguirá o
disposto no Anexo VIII da IN n.º 05/2017.
18.

DO PAGAMENTO
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18.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária que será emitida
em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de
ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da
empresa, a descrição clara do item do objeto do contrato que está sendo faturado, de acordo com as condições
constantes na proposta da empresa e aceitas pela contratante.
18.1.1.
O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Fiscal do
contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta das Certidões que atestam a
Regularidade Fiscal, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa
(Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do
devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais.
18.1.2.
Os respectivos documentos de consulta e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de
pagamento.
18.1.3.
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
18.1.4.
Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, para,
num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de
rescisão contratual.
18.1.4.1.
O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior
poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.
18.1.4.2.
O pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem como da
adoção das medidas visando à rescisão do contrato.
18.1.4.3.
A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações,
inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.
18.1.4.4.
Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal
dos salários dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a
CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 21.2 deste Termo de
Referência.
18.1.4.5.
Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente
ao vencido, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento até que a situação seja regularizada ou que seja
adotado o procedimento previsto no subitem 18.3.
18.2. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do
serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.
18.2.1.
Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações e/ou
documentos exigidos no subitem 12.32.1 deste Termo de Referência.
18.2.2.
A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem anterior caracteriza
descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação da penalidade prevista no
subitem 22.2 deste Termo de Referência.
18.2.3.
Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento das metas na
execução do serviço, com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS (Anexo IV do Termo de Referência),
conforme previsto na Instrução Normativa n.º 05/2017, Anexo V, Item 2.6, alínea d.3.
18.3. A partir da assinatura do contrato, a CONTRATANTE, fundamentada na alínea “d”, do Item 1.2, do Anexo VII-B,
da Instrução Normativa n.º 05/2017, fica AUTORIZADA a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos
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salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do
FGTS, quando estes não forem adimplidos pela CONTRATADA.
18.4. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o
pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.
18.5. Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a
CONTRATADA:
18.5.1.
Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades contratadas
com a qualidade mínima exigida;
18.5.2.
Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade
inferior à demandada;
18.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 ) I = 0,00016438
I = (TX)
I=
TX = Percentual da taxa anual = 6%
_________________
365
19.

DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

19.1. O objeto deste Termo de Referência será contratado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que
será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses.
19.2. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que seja observado o interregno mínimo
de um ano.
19.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a
que a proposta se referir, sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio
coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta.
19.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu
ensejo à última repactuação.
19.4.1.
Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a
repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das
categorias envolvidas.
19.5. A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação, da data do registro da
convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data da prorrogação
contratual subsequente, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de consequência, prorrogar o contrato
sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão de seu direito de repactuar. (Acórdão n.º 1.828/2008 –
TCU/Plenário e IN SLTI n.º 02/2008).
19.5.1.
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.
19.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da
alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo,
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.
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19.6.1.
É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou
convenção coletiva, o que deverá ser comprovado com a cópia do documento legal que lhe deu ensejo.
19.6.2.
A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
CONTRATADA.
20.
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
20.1. Para a presente contratação não será exigida garantia contratual.
21.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
21.1.1.

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

21.1.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.3.

falhar ou fraudar na execução do contrato;

21.1.4.

comportar-se de modo inidôneo; ou

21.1.5.

cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
21.2.1.
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;
21.2.2.

Multa de:
21.2.2.1.
0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;
21.2.2.2.
0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;
21.2.2.3.
0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecução total da obrigação assumida;
21.2.2.4.
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e
21.2.2.5.
entre si.

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes

21.2.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
21.2.4.
Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da administração Municipal, com
o consequente descredenciamento no Cadastro pelo prazo de até cinco anos.
21.2.4.1.
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
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21.2.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
21.3. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

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

05

2

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

04

3

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

03

4

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

02

5

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

determinado

pela

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

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

01

7

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

02

8

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

01

9

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

03

10

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

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA

01
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21.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:
21.4.1.
tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
21.4.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

21.4.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
21.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.
21.6.1.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
21.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
21.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.
21.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
21.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores de Cairu - BA.
21.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
22.

DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E DA PROPOSTA DE PREÇOS.

22.1. O modelo de Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços está apresentado no Anexo III deste
Termo de Referência, em conformidade com Instrução Normativa n.º 05, de 26/05/2017, e alterações posteriores.
22.2. As planilhas deverão contemplar as memórias de cálculo detalhadas, discriminando a metodologia e fórmulas
adotadas pela LICITANTE para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes de
composição de custos e formação de preços dos postos de serviço, a fim de facilitar a análise por parte da área técnica.
22.3. A Planilha 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.
22.4. No preenchimento da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, a LICITANTE deverá observar as
orientações/informações, referentes aos Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas de Trabalho locais das categorias, e
demais valores e percentuais utilizados como parâmetro pela CONTRATANTE. Essas e outras orientações/informações
estão dispostas nos subitens seguintes e no item 23 deste Termo de Referência.
22.5. A inobservância das orientações/informações citadas neste e nos subitens seguintes, quanto ao correto
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preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços resultará na desclassificação da proposta.
22.6. A área técnica da CONTRATANTE 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.
22.7. A inobservância do prazo fixado pela CONTRATANTE para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas
em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos
ocasionará a desclassificação da proposta.
22.7.1.
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.
22.8. A LICITANTE deverá preencher, além da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, o Anexo V
(Modelo de Proposta de Preços) deste Termo de Referência, observados os custos efetivos e as demais adaptações
específicas para cada categoria/profissional.
22.8.1.
A LICITANTE deverá encaminhar as Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços
distintas, cujo preenchimento deverá observar as respectivas categorias, as quantidades de postos e as
Convenções Coletivas respectivas, quando for o caso.
22.8.2.
A LICITANTE deverá encaminhar, junto com as planilhas, uma cópia dos Acordos, dos Dissídios ou das
Convenções Coletivas de Trabalho vigentes, afetas à cada categoria, quando houver.
22.8.3.
No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, trabalhistas,
seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais
insumos necessários à sua composição.
22.9. 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.
22.9.1.
O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos.
22.9.2.
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.
22.10. Na hipótese em que a lei, o normativo ou as Convenções Coletivas de Trabalho indicadas nas propostas de
preços, forem silentes a respeito dos benefícios aqui tratados, ou mesmo nos casos em que inexistir lei ou norma
específica, e havendo inserção na proposta de valor referente ao vale alimentação, assistência médica e odontológica e
outros, a LICITANTE deverá apresentar os documentos comprobatórios e a memória de cálculo que serviram de base
para a definição desses valores em sua planilha.
22.10.1. A não apresentação dos documentos comprobatórios citados neste subitem
desclassificação da proposta.

resultará na

22.11. Há previsão de horas extras, bem como adicional noturno, conforme quantitativo indicado neste termo de
referência, porém só serão utilizadas quando necessário e mediante autorização EXPRESSA da CONTRATANTE.
22.12. 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).
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22.12.1. 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. A inserção de custos dessa natureza acarretará a necessidade de
retificação da proposta, solicitada mediante diligência, sendo que o não atendimento da mesma acarretará a
desclassificação da proposta.
22.12.2. 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 personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.
22.12.3. Os custos referentes ao item “Treinamento/Capacitação/Reciclagem”, considerando o entendimento
esposado pelo TCU, deverão estar contemplados no item “Custos Indiretos, Tributos e Lucro”, da Planilha de
Composição de Custos e Formação de Preços (Módulo 4).
22.13. 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 ISS, 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).
22.13.1. 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.
22.13.2. Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não cumulativa de PIS e de COFINS não será
admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS
(7,60%), tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados com
base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do
tributo efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições.
22.13.3. As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem cotar os
percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à
apresentação da proposta, apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/PASEP e para a COFINS (EFDContribuições), cujos respectivos registros deverão ser remetidos juntamente
com a proposta e as planilhas.
22.13.4. Caso a LICITANTE tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não-cumulativa em apenas
alguns meses do período que deve ser considerado para o cálculo do percentual médio efetivo (12 meses
anteriores à data da proposta), poderá apresentar o cálculo considerando apenas os meses em que houve
recolhimento.
22.14. 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)
22.14.1. 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.
22.14.2. A LICITANTE optante pelo Simples Nacional, que por ventura venha a ser CONTRATADA, deverá
comunicar a contratação para a prestação dos serviços à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, até o
último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação (celebração do contrato),
apresentando à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do Termo Contatual, cópia
dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento. (Acórdão TCU n.º 2.798/2010 – Plenário)
22.14.3. Caso a LICITANTE optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado
acima, a própria CONTRATANTE, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação
à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no
inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
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22.15. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços serão as Convenções Coletivas de Trabalho
locais dos Sindicatos, indicadas nas propostas de preços, ou ainda, na ausência de regulação por tais instrumentos, o
preço praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais para a categoria profissional
correspondente, desde que documentalmente demonstradas.
23.

DA DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS DOS PROFISSIONAIS.

23.1. Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da União - TCU (Acórdãos TCU n.º
256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010; 1.584/2010; 3.006/2010 e 189/2011, todos do
Plenário), as LICITANTES, quando da elaboração de suas propostas, deverão observar as seguintes regras, sob pena de
desclassificação:
23.1.1. Os salários-base, bem como os demais benefícios, não poderão ser inferiores ao
estabelecido no presente termo de referência, as quais se encontram discriminadas no Anexo V.
23.1.1.1.
Entende-se por salário base o menor valor definido para uma jornada de 44h (quarenta e
quatro horas) semanais, devendo ser proporcional à carga horária exigida.

24.

DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS

24.1. O ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO é o ajuste escrito, anexo ao Contrato, que define, em bases compreensíveis,
tangíveis objetivamente, observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e
respectivas adequações de pagamento.
24.2. A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento de ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, conforme Anexo IV
deste Termo de Referência.
24.3. A aplicação de descontos com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – ANS - é completamente desvinculada
das aplicações de penalidades previstas no item 21 deste Termo de Referência.
25.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

25.1. Considerando os preços praticados no mercado, a contratação está estimada no custo máximo total de R$
1.010.138,40 (um milhão, dez mil, cento e trinta e oito reais e quarenta centavos), para um período de 06
(seis) meses, conforme discriminado no anexo V.
25.2. O custo estimado mensal da contratação é R$ 168.356,40 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e
cinquenta e seis reais e quarenta centavos).
26.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

26.1. A despesa proveniente desta contratação correrá por conta dos seguintes créditos orçamentários:
UNIDADE GESTORA

FONTE

06/06

0000/0042

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2.037 / 2.075 / 2.006 / 2.019
/ 2.047 / 2.048 / 2.044

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
33.90.39.00 / 33.90.34.00

26.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos
encargos dele decorrentes no exercício financeiro em curso.
27.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ângelo César Santiago Fahning
Função: Secretário Municipal de Administração
E-mail: adm_cairu@hotmail.com
Telefone: (75) 3653-2151
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28.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

28.1. O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e ao
considerar ainda o interesse e conveniência da Administração, a ainda ao contido abaixo:
28.1.1.
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à
proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
28.1.2.
O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
28.1.3.
As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos
relacionados com o fornecimento.
28.1.4.
No ato da emissão da “ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS” a Secretaria ou Unidade responsável
pela demanda deverá atestar a compatibilidade do fornecimento/serviço solicitado com o material recebido.
28.1.5.
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67
da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
28.2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e resolvidos pela Prefeitura
Municipal de Cairu - Bahia, por intermédio do seu Departamento Jurídico.
28.3. Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
28.3.1.
28.3.2.
28.3.3.
28.3.4.
28.3.5.
28.3.6.

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I – DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS POSTOS DE TRABALHO
II – LOCALIDADES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
III - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
IV – ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS
V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
VI – PLANILHA RESUMO DE COMPOSIÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS POSTOS DE TRABALHO
Cargo de Referência:

Agente de Controle Operacional

Descrição dos Serviços:

Executar os serviços em caráter complementar, de controle do fluxo
turístico de entrada e saída, bem como ao controle de carga e descarga na
estrutura dos receptivos localizados nas diversas ilhas do Arquipélago de
Cairu, considerando a alta demanda de visitações que ocorrem ao longo do
ano e, principalmente em razão dos serviços ora pretendidos não serem
inerentes às atribuições de cargos de seu quadro de servidores.

Funções:

Atribuições:

x
x
x
x
x

demonstrar competências pessoais;
zelar pelo controle do fluxo turístico de entrada e saída nas ilhas;
zelar pelo controle do fluxo de carga e descarga de materiais e
mercadorias nas ilhas;
orientar pessoas quando necessário;
comunicar-se.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

controle do fluxo de chegada e saída dos turistas;
controle de fluxo de chegada e saída das embarcações;
demonstrar capacidade de lidar com o público;
encaminhar as pessoas;
operar rádio, interfones e sistema telefônico, quando necessário;
demonstrar prestatividade;
orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço;
manter o auto controle;
manter a postura;
demonstrar capacidade de organizar-se;
ter capacidade de tomar decisões;
demonstrar atenção;
observar tipo de pessoas estranhas e acionar a segurança.
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
LOCALIDADES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

x
x
x
x

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS
Receptivo de Boipeba
Receptivo de Gamboa do Morro
Receptivo de Garapuá
Receptivo de Morro de São Paulo
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Obs.: A LICITANTE deverá encaminhar 01 (uma) planilha para cada posto de serviço “Planilhas de Custos e
Formação de Preços” distintas, cujo preenchimento deverá observar as respectivas categorias, as quantidades de
postos, as cargas horárias e as Convenções Coletivas, segundo discriminado a seguir, no quadro “Identificação do
Serviço”.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º
______/2021

Processo Adm. n.º
Categoria Profissional:
Jornada:
Turno:
Salário Base:
MÓDULO 1 – REMUNERAÇÃO
I - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO (R$)
Salário Proporcional para a carga horária pretendida
TOTAL DA REMUNERAÇÃO (R$)

44 H

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO (R$)
GRUPO A - ENCARGOS
A.01 - INSS - empregador
A.02 - SESC ou SESI
A.03 - SENAC ou SENAI
A.04 - INCRA
A.05 - SEBRAE
A.06 - Salário-Educação
A.07 - SAT- GIL/RAT
A.08 - FGTS
TOTAL - GRUPO A - ENCARGOS

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

(R$)

GRUPO B
B.03 Auxilio Enfermidade
B.04 13º Salário
B.05 Licença Paternidade 0,00%
B.06 Faltas Justificadas 0,00%
B.08 Auxilio Acidente de Trabalho 0,00%
B.09 Férias Gozadas
B.10 Salário Maternidade
TOTAL - GRUPO B

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

(R$)

GRUPO C
C.01 - Aviso Prévio Indenizado
C.02 - Aviso Prévio Trabalhado
C.03 - Férias Indenizadas
C.04 - Depósito Resc. sem Justa Causa
C.05 - Indenização Adicional
TOTAL - GRUPO C

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

(R$)

%

(R$)

GRUPO D
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D.01 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
D.02 Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado
TOTAL - GRUPO D

6,32%
0,41%
0,00%

TOTAL GERAL DE ENCARGOS SOCIAIS (R$)

%

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
III - INSUMOS DIVERSOS (R$)
Auxílio Alimentação
Desconto legal sobre Auxílio Alimentação
Vale-Transporte
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% sobre o salário-base)
TOTAL - INSUMOS DIVERSOS (R$)

SUBTOTAL - (REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + BENEFICIOS)
MÓDULO 4 - INSUMOS DA MÃO DE OBRA
IV - INSUMOS DIVERSOS (R$)
Uniformes
TOTAL - INSUMOS DIVERSOS (R$)
SUBTOTAL - REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + BENEFICIOS + INSUMOS DA MÃO
DE OBRA
MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)
Custos Indiretos - Despesas Administrativas e Operacionais
Lucro antes do Imposto de Renda
TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS
COFINS
ISSQN
TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

%

(R$)

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

(R$)

RESUMO
MÓDULO 1 - SALÁRIO BASE
MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS
MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 4 - INSUMOS DA MÃO DE OBRA
SUB-TOTAL
MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA
ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS
ANEXO IV – A - INDICADOR Nº 01
Prazo para atendimento de cobertura de posto (item 12.1 do Termo de Referência)
ITEM

DESCRIÇÃO

Finalidade

Garantir que o recrutamento, seleção e encaminhamento à área
demandante dos profissionais necessários à realização dos serviços, ocorra
no prazo previsto no contrato.

Meta a cumprir

Prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação para
conclusão da contratação e encaminhamento do profissional contratado à
área demandante.

Instrumento de medição

Ordem de Serviço (OS) enviada à empresa pela Fiscalização do contrato via
e-mail, ou entregue em mãos ao Encarregado-Geral.

Forma de
acompanhamento

Mensagens eletrônicas e/ou correspondências oficiais trocadas entre a
fiscalização do contrato e a empresa.
Contagem de prazo de atendimento:
Início – Data da Ordem de Serviço (OS) ou mensagem eletrônica da
fiscalização do contrato contendo a solicitação;
Fim – Comprovação formal, pela área demandante ou por documento
apresentado pela empresa (OS ou outro), da data em que o profissional foi
encaminhado à área demandante.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cálculo

Média ponderada do tempo de atendimento para as Ordens de Serviço
emitidas no mês, sendo a unidade mínima de medida = 24 horas (01 dia).
Quantidade total de horas para atendimento de todas as OS / Quantidade
total de OS = X.

Início de Vigência

Início da vigência do contrato.

Faixas de ajuste no
pagamento

x 0 < X ≤ 72: 100% do valor da fatura mensal;
x 72 < X ≤ 240: 95% do valor da fatura mensal;
x X > 240: 90% do valor da fatura mensal.

Descontos Adicionais Reincidência

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado
desconto adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.
Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que deu
causa a ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.

Observações

Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a fiscalização do
contrato deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando
avaliar as medidas necessárias ao saneamento do problema e a não
incidência de ajustes no pagamento.
Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para
acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos
resultados alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.
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ANEXO IV – B - INDICADOR Nº 02
Prazo para reposição de mão de obra (item 12.26.1 do Termo de Referência)
ITEM

DESCRIÇÃO

Finalidade

Garantir que a substituição dos profissionais titulares ausentes, necessária
para evitar interrupção dos serviços, ocorra no prazo previsto no contrato.

Meta a cumprir

Prazo máximo de 04 (quatro) horas após a solicitação para efetivar a
substituição do titular, com encaminhamento do profissional de cobertura à
área demandante.

Instrumento de medição

Solicitação enviada à empresa pela fiscalização do contrato via e-mail, ou
entregue em mãos ao Encarregado-Geral.

Forma de
acompanhamento

Mensagens eletrônicas e/ou correspondências trocadas entre a fiscalização
do contrato e a empresa.
Contagem de prazo de atendimento:
Início – Data da mensagem/ correspondência contendo a solicitação da
fiscalização do contrato;
Fim – Comprovação formal da data em que a resposta foi encaminhada
pela empresa à fiscalização do contrato.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cálculo

Média ponderada do tempo de atendimento das solicitações encaminhadas
pela fiscalização do contrato ao Encarregado-Geral no mês, sendo a
unidade mínima de medida = 04 horas. Quantidade total de horas para
atendimento de todas as solicitações / Quantidade total de solicitações =
Y.

Início de Vigência

Início da vigência do contrato.

Faixas de ajuste no
pagamento

x 0 < Y ≤ 06: 100% do valor da fatura mensal;
x 06 < Y ≤ 12: 95% do valor da fatura mensal;
x Y > 12: 90% do valor da fatura mensal.

Descontos Adicionais Reincidência

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado
desconto adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.
Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que deu
causa a ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.

Observações

Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a fiscalização do
contrato deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando
avaliar as medidas necessárias ao saneamento do problema e a não
incidência de ajustes no pagamento.
Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para
acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos
resultados alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.
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ANEXO IV – C - INDICADOR Nº 03
Prazo de Atendimento de Solicitação do Fiscal do Contrato (item 12.15 do Termo de
Referência)
ITEM

DESCRIÇÃO

Finalidade

Garantir um atendimento célere da empresa às demandas da fiscalização
do contrato

Meta a cumprir

Prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento das
solicitações do Fiscal do contrato relativas à execução do mesmo.

Instrumento de medição

Solicitação enviada à empresa pela fiscalização do contrato via e-mail, ou
entregue em mãos ao Encarregado-Geral.

Forma de
acompanhamento

Mensagens eletrônicas e/ou correspondências trocadas entre a fiscalização
do contrato e a empresa.
Contagem de prazo de atendimento:
Início – Data da mensagem/ correspondência contendo a solicitação da
fiscalização do contrato;
Fim – Comprovação formal da data em que a resposta foi encaminhada
pela empresa à fiscalização do contrato.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cálculo

Média ponderada do tempo de atendimento das solicitações encaminhadas
pela fiscalização do contrato ao Encarregado-Geral no mês, sendo a
unidade mínima de medida = 24 horas (01 dia). Quantidade total de horas
para atendimento de todas as solicitações / Quantidade total de
solicitações = Z.

Início de Vigência

Início da vigência do contrato.

Faixas de ajuste no
pagamento

x 0 < Z ≤ 30: 100% do valor da fatura mensal;
x 30 < Z ≤ 100: 95% do valor da fatura mensal;
x Z > 100: 90% do valor da fatura mensal.

Descontos Adicionais Reincidência

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado
desconto adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.
Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que deu
causa a ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.

Observações

Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a fiscalização do
contrato deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando
avaliar as medidas necessárias ao saneamento do problema e a não
incidência de ajustes no pagamento.
Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para
acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos
resultados alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
Página 39 de 70

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AT/F2FDGNATTVFHOMDSWKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
26 de Outubro de 2021
41 - Ano - Nº 5288

Cairu

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ Nº 14.235.907/0001-44

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(Em papel timbrado da licitante)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021.

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº
_________________________
e
Inscrição
Estadual
nº__________________,
estabelecida
no(a)
____________________________________, em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021.
Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a realização dos fornecimentos descritos no ANEXO
I – TERMO DE REFERENCIA:

1 - PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE ÚNICO – AGENTE DE CONTROLE OPERACIONAL
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QTDE
VALOR
MENSAL (R$) UNIT.

Agente de Controle
Posto de
Operacional
Trabalho
Reserva de Horas
Hora Extra
Extras 50% +
Encargos
Reserva de Horas
Hora Extra
Extras 100% +
Encargos
Reserva de Horas
Adicional Noturno
Hora Extra
20% + Encargos
TOTAL GERAL (R$)

VALOR TOTAL QUANT.
MENSAL (R$) MESES

VALOR TOTAL
(R$)

30

R$ 4.008,16

R$ 120.244,80

06

R$ 721.468,80

480

R$ 34,17

R$ 16.401,60

06

R$ 98.409,60

480

R$ 45,55

R$ 21.864,00

06

R$ 131.184,00

360

R$ 27,35

R$ 9.846,00

06

R$ 59.076,00

R$ 168.356,40

R$ 1.010.138,40

Valor total mensal R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), perfazendo para o futuro contrato o valor
total de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
OBS: OS VALORES ACIMA, REFEREM-SE AOS VALORES REFERENCIAIS DA PREFEITURA, CONFORME PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DEMONSTRADA NO ANEXO VI DO TEMO DE REFERÊNCIA.
2 - CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:
a)
b)

a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;
o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão Incluídas
todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de qualquer
natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas,
embalagens, transportes, seguros, peças de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção e
quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o
cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

3 - PELO PRESENTE TERMO DECLARAMOS E GARANTIMOS QUE:
a)

examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele estipuladas e que,
ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao
Edital;
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b)
c)

d)

cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei n.º 9.854, de
27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto licitado, bem como
todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir
sobre o referido objeto;
informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a ocorrer.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
a)

O prazo para pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir do início do mês
subsequente ao vencido, ou no prazo previsto no edital, após a devida conferência e liberação do órgão
solicitante e/ou fiscalizador.

5 - OS DADOS DA NOSSA EMPRESA SÃO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Razão Social: ________________________________________________;
CNPJ (MF) nº: ________________________________________________;
Inscrição Estadual nº: __________________________________________;
Endereço: ____________________________________________________;
Fone: _____________________ Fax (se houver): ____________________;
CEP: __________________________; e
Cidade: ________________________ Estado: _______________________;
Banco _________ Agência nº:_________Conta nº:___________________.
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contado da data da entrega de seu respectivo envelope;

CAIRU/BA, ____ de ______________ de _______.
_______________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante legal)
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA
PLANILHA RESUMO DE COMPOSIÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGENTE DE CONTROLE OPERACIONAL
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO
I
A
B

Dados do Salário
Agente de Controle Operacional
44 hs – Semanal

Tipo de serviço e Categoria Profissional
Salário referencial do Edital para a categoria profissional

1.800,00

Ocorrendo defasagem no valor de remuneração prevista, o valor será igualado ao Salário Mínimo Nacional.
II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 44h

Valor (R$)
1.800,00

B

Salário proporcional para a carga-horária pretendida

1.800,00

B

Adicional Insalubridade

-

Total da Remuneração

1.800,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A – Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica, que concedem benefícios aos empregados,
como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário Educação e Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE;
GRUPO A
A1

INSS - empregador

A2

SESC ou SESI

1,50% Artigo 15 Lei n.º 8036/90 e Art. 7º Inciso III CF/88

A3

SENAC ou SENAI

1,00% Artigo 3º Lei n.º 8.036/90

A4

INCRA

0,20% Decreto n.º 2.318/86

A5

SEBRAE

0,60% Decreto n.º 6.042/2007 CNAE 8121/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo 8º Lei n.º 8029/90 e Lei n.º 8154 de 28/12/90

A7

SAT- GIL/RAT

3,00% Art. 3º Inciso I Decreto n.º 87.043/82

A8

FGTS

8,00% Lei n.º 7787 de 30/06/89 e DL n.º 1146/70
TOTAL

20,00% Artigo 22 Inciso I Lei n.º 8.212/91

36,80%

Grupo B – Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e caracterizam-se por custos advindos da remuneração
devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso semanal remunerado,
feriados e 13º salário;
GRUPO B
B3

Auxilio Enfermidade

B4

13º Salário

B5

Licença Paternidade

B6

Faltas Justificadas

Art. 59/64 Lei 8213/91, art. 201, I CF/88 cc art
71/80
Lei n.º 4060/62 e Lei n.º7.787/89 Inciso III Art. 7
8,33%
CF 88
0,06% Art. 7 Inciso XIX CF/88
0,56% Artigos n.º 473 e 822 da CLT
0,67%
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B8
B9
B10

0,08% Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT
7,04% Artigo 142º DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

TOTAL

16,77%

GRUPO C – São encargos de natureza indenizatória e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando da
interrupção do contrato de trabalho.
GRUPO C
4,13% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7º CF/88
0,10% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7º CF/88

C1

Aviso Prévio Indenizado

C2

Aviso Prévio Trabalhado

C3

Férias Indenizadas

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

C5

Indenização Adicional
TOTAL

3,25% Art. 7 Inciso XIX CF/88
Artigo 487 CLT e Artigo 10, Inciso I da Disposição
2,85% Transitória CF 1988
0,35% Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT
10,68%

GRUPO D – O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro. Ocorre
quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da remuneração, mas sim
sobre a remuneração acrescida de outros encargos.
A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A. 36,80% x 16,77% = 6,17%
Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio Trabalhado
incidirão os encargos do Grupo A, da seguinte forma:
(4,13% x 8,00%) + (0,10% x 36,80%) = 0,37%
GRUPO D
D1
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

6,17%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

0,37%
6,54%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características
regionais do Estado da Bahia, com Vigência a partir de outubro de 2020

70,79%

Valor dos Encargos Sociais

1.274,22
MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Vale-Transporte: Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei 7.418 de 16 de dezembro de 1985: “Art. 1º, Fica
instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado para utilização efetiva
em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público,
urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou
mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os
serviços seletivos e os especiais.”, assim sendo impossível cumprir tal determinação em nosso Município pela falta de
linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
I

Valor Unitário (R$)
-

Vales por dia

Dias Trabalhados

2

22

Valor (R$)
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Desconto de Vale-Transporte: Conforme Parágrafo único do art. 4º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que
exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.”
Desconto de Vale Transporte
I (A)

Base de Cálculo (R$)

Percentual (%)
1.800,00

Valor (R$)

0,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
I (B)

Custo Total (R$)

Custo Efetivo (R$)

Desconto (R$)
-

-

-

Vale Refeição: Considerando que os funcionários trabalharão 44hs semanais, os mesmos terão o tempo necessário
para se alimentarem em suas próprias residências.
Vale Refeição
II

Valor Diário (R$)

Dias Trabalhados
-

Custo Total (R$)

-

-

Valor Diário: Valor estimado pela administração.
Dias trabalhados: consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada de 44
horas semanais
Custo Total: valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II (A)

Base de Cálculo (R$)

Percentual (%)
-

Valor do Desconto (R$)

20,00%

-

Base de Cálculo: Valor mensal do auxílio.
Percentual de desconto: Estimado pela administração: Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Refeição
II (B)

Custo Total (R$)

Custo Efetivo (R$)

Desconto (R$)
-

-

-

Custo Total: valor do vale refeição.
Desconto: contrapartida do empregado em relação ao benefício
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.
VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (R$)

Vale Refeição (R$)
-

Valor (R$)
-

-

MÓDULO 4 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao custo do empregado
os custos das despesas administrativas e operacionais + lucro (LDI). Para fins de estimativa da
contratante/administração foram consideradas as despesas administrativas e operacionais (10,00%) e a margem de
lucro (10,00%).
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Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem ser cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas
Indiretas).

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

10,00%

307,42

Lucro

10,00%

307,42

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

20,00%

614,84

Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro PRESUMIDO. A licitante
deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará submetida
durante a execução do contrato.
Para obtenção dos valores referentes à PIS, CONFINS e ISSQN deve-se calcular a partir da base utilizada pelo TCU
através da seguinte fórmula: (módulo 1 + módulo 2 + módulo 3 + total de LDI) / (1 - percentual total da tributação) *
alíquota do tributo desejado.

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

23,98

COFINS

3,00%

110,67

ISSQN

5,00%

184,45

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

319,10

VALOR DO MÓDULO 4
Lucro e Despesas Indiretas

Tributação Sobre o Faturamento
614,84

319,10

Valor
933,94

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

1.800,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

1.374,22

Benefícios Mensais e Diários

0,00

Lucro, Despesas Indiretas e Tributação s/ faturamento - Aproximadamente

30%

VALOR TOTAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO – HORAS EXTRAS
MÓDULO 1 – REMUNERAÇÃO DE HORA EXTRA 50%
I
A
B

Dados do Salário
Agente de Controle Operacional
44 hs – Semanal

Tipo de serviço e Categoria Profissional
Salário referencial do Edital para a categoria profissional

1.800,00

Ocorrendo defasagem no valor de remuneração prevista, o valor será igualado ao Salário Mínimo Nacional.
II

Base de dados

A

Salário Base para 44h

Valor (R$)

B

Valor Unitário da hora trabalhada

B

Valor Unitário da hora Extra – 50%

15,35

Base de Calculo da Hora Extra – 50%

15,35

1.800,00
10,23

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A – Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica, que concedem benefícios aos empregados,
como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário Educação e Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE;
GRUPO A
A1

INSS - empregador

20,00% Artigo 22 Inciso I Lei n.º 8.212/91

A2

SESC ou SESI

1,50% Artigo 15 Lei n.º 8036/90 e Art. 7º Inciso III CF/88

A3

SENAC ou SENAI

1,00% Artigo 3º Lei n.º 8.036/90

A4

INCRA

0,20% Decreto n.º 2.318/86

A5

SEBRAE

0,60% Decreto n.º 6.042/2007 CNAE 8121/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo 8º Lei n.º 8029/90 e Lei n.º 8154 de 28/12/90

A7

SAT- GIL/RAT

3,00% Art. 3º Inciso I Decreto n.º 87.043/82

A8

FGTS

8,00% Lei n.º 7787 de 30/06/89 e DL n.º 1146/70
TOTAL

36,80%

Grupo B – Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e caracterizam-se por custos advindos da remuneração
devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso semanal remunerado,
feriados e 13º salário;
GRUPO B
B3

Auxilio Enfermidade

B4

13º Salário

B5

Licença Paternidade

B6

Faltas Justificadas

Art. 59/64 Lei 8213/91, art. 201, I CF/88 cc art
71/80
Lei n.º 4060/62 e Lei n.º7.787/89 Inciso III Art. 7
8,33%
CF 88
0,06% Art. 7 Inciso XIX CF/88
0,56% Artigos n.º 473 e 822 da CLT

Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas

0,08% Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT
7,04% Artigo 142º DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

B8
B9
B10

Salário Maternidade
TOTAL

0,67%

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88
16,77%

GRUPO C – São encargos de natureza indenizatória e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando da
interrupção do contrato de trabalho.
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GRUPO C
4,13% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7º CF/88
0,10% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7º CF/88

C1

Aviso Prévio Indenizado

C2

Aviso Prévio Trabalhado

C3

Férias Indenizadas

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

C5

Indenização Adicional
TOTAL

3,25% Art. 7 Inciso XIX CF/88
Artigo 487 CLT e Artigo 10, Inciso I da Disposição
2,85% Transitória CF 1988
0,35% Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT
10,68%

GRUPO D – O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro. Ocorre
quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da remuneração, mas sim
sobre a remuneração acrescida de outros encargos.
A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A. 36,80% x 16,77% = 6,17%
Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio Trabalhado
incidirão os encargos do Grupo A, da seguinte forma:
(4,13% x 8,00%) + (0,10% x 36,80%) = 0,37%

D1
D2

GRUPO D
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

6,17%
0,37%
6,54%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características
regionais do Estado da Bahia, com Vigência a partir de outubro de 2020

70,79%

Valor dos Encargos Sociais

10,87
MÓDULO 3 - LDI E TRIBUTAÇÃO

Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao custo do empregado
os custos das despesas administrativas e operacionais + lucro (LDI). Para fins de estimativa da
contratante/administração foram consideradas as despesas administrativas e operacionais (10,00%) e a margem de
lucro (10,00%).

Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem ser cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas
Indiretas).

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

10,00%

2,62

Lucro

10,00%

2,62

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

20,00%

5,24

Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro PRESUMIDO. A licitante
deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará submetida
durante a execução do contrato.
Para obtenção dos valores referentes à PIS, CONFINS e ISSQN deve-se calcular a partir da base utilizada pelo TCU
através da seguinte fórmula: (módulo 1 + módulo 2 + módulo 3 + total de LDI) / (1 - percentual total da tributação) *
alíquota do tributo desejado.
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TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

0,20

COFINS

3,00%

0,94

ISSQN

5,00%

1,57

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

2,71

VALOR DO MÓDULO 4
Lucro e Despesas Indiretas

Tributação Sobre o Faturamento
5,24

Valor
2,71

7,95

VALOR UNITÁRIO POR TRABALHADOR HORA EXTRA DE 50%
CATEGORIA

VALOR

Hora Extra de 50%

15,35

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

10,87

Benefícios Mensais e Diários

0,00

Lucro, Despesas Indiretas e Tributação s/ faturamento - Aproximadamente

30%

VALOR TOTAL DA HORA EXTRA DE 50%
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MEMÓRIA DE CÁLCULO – HORAS EXTRAS
MÓDULO 1 – REMUNERAÇÃO DE HORA EXTRA 100%
I
A
B

Dados do Salário
Agente de Controle Operacional
44 hs – Semanal

Tipo de serviço e Categoria Profissional
Salário referencial do Edital para a categoria profissional

1.800,00

Ocorrendo defasagem no valor de remuneração prevista, o valor será igualado ao Salário Mínimo Nacional.
II

Base de dados

A

Salário Base para 44h

Valor (R$)

B

Valor Unitário da hora trabalhada

B

Valor Unitário da hora Extra – 100%

20,46

Base de Calculo da Hora Extra – 100%

20,46

1.800,00
10,23

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A – Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica, que concedem benefícios aos empregados,
como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário Educação e Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE;
GRUPO A
A1

INSS - empregador

20,00% Artigo 22 Inciso I Lei n.º 8.212/91

A2

SESC ou SESI

1,50% Artigo 15 Lei n.º 8036/90 e Art. 7º Inciso III CF/88

A3

SENAC ou SENAI

1,00% Artigo 3º Lei n.º 8.036/90

A4

INCRA

0,20% Decreto n.º 2.318/86

A5

SEBRAE

0,60% Decreto n.º 6.042/2007 CNAE 8121/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo 8º Lei n.º 8029/90 e Lei n.º 8154 de 28/12/90

A7

SAT- GIL/RAT

3,00% Art. 3º Inciso I Decreto n.º 87.043/82

A8

FGTS

8,00% Lei n.º 7787 de 30/06/89 e DL n.º 1146/70

Grupo B – Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e caracterizam-se por custos advindos da remuneração
devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso semanal remunerado,
feriados e 13º salário;

B3

Auxilio Enfermidade

B4

13º Salário

B5
B6
B8
B9
B10

GRUPO B
Art. 59/64 Lei 8213/91, art. 201, I CF/88 cc art
71/80
Lei n.º 4060/62 e Lei n.º7.787/89 Inciso III Art. 7
8,33%
CF 88
0,06% Art. 7 Inciso XIX CF/88
0,56% Artigos n.º 473 e 822 da CLT
0,08% Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT
7,04% Artigo 142º DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII
0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88
16,77%
0,67%

Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade
TOTAL

GRUPO C – São encargos de natureza indenizatória e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando da
interrupção do contrato de trabalho.

C1
C2

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

GRUPO C
4,13% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7º CF/88
0,10% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7º CF/88
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C3

Férias Indenizadas

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

C5

Indenização Adicional
TOTAL

3,25% Art. 7 Inciso XIX CF/88
Artigo 487 CLT e Artigo 10, Inciso I da Disposição
2,85%
Transitória CF 1988
0,35% Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT
10,68%

GRUPO D – O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro. Ocorre
quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da remuneração, mas sim
sobre a remuneração acrescida de outros encargos.
A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A. 36,80% x 16,77% = 6,17%
Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio Trabalhado
incidirão os encargos do Grupo A, da seguinte forma:
(4,13% x 8,00%) + (0,10% x 36,80%) = 0,37%
GRUPO D
D1
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

6,17%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

0,37%
6,54%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características
regionais do Estado da Bahia, com Vigência a partir de outubro de 2020

70,79%

Valor dos Encargos Sociais

14,48

MÓDULO 3 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao custo do empregado
os custos das despesas administrativas e operacionais + lucro (LDI). Para fins de estimativa da
contratante/administração foram consideradas as despesas administrativas e operacionais (10,00%) e a margem de
lucro (10,00%).

Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem ser cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas
Indiretas).
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

10,00%

3,49

Lucro

10,00%

3,49

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

20,00%

6,98

Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro PRESUMIDO. A licitante
deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará submetida
durante a execução do contrato.
Para obtenção dos valores referentes à PIS, CONFINS e ISSQN deve-se calcular a partir da base utilizada pelo TCU
através da seguinte fórmula: (módulo 1 + módulo 2 + módulo 3 + total de LDI) / (1 - percentual total da tributação) *
alíquota do tributo desejado.

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%
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COFINS

3,00%

1,26

ISSQN

5,00%

2,10

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

3,63

VALOR DO MÓDULO 4
Lucro e Despesas Indiretas

Tributação Sobre o Faturamento
6,98

Valor
3,63

10,61

VALOR UNITÁRIO POR TRABALHADOR HORA EXTRA DE 100%
CATEGORIA

VALOR

Hora Extra de 100%

20,46

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

14,48

Benefícios Mensais e Diários

0,00

Lucro, Despesas Indiretas e Tributação s/ faturamento - Aproximadamente

30%

VALOR TOTAL DA HORA EXTRA DE 100%
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MEMÓRIA DE CÁLCULO – ADICIONAL NOTURNO
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO
I
A
B

Dados do Salário
Agente de Controle Operacional
44 hs – Semanal

Tipo de serviço e Categoria Profissional
Salário referencial do Edital para a categoria profissional

1.800,00

Ocorrendo defasagem no valor de remuneração prevista, o valor será igualado ao Salário Mínimo Nacional.
II

Base de dados

A

Salário Base para 44h

Valor (R$)

B

Valor Unitário da hora trabalhada

B

Valor Unitário da hora Adicional Noturno – 20%

1.800,00
10,23

Base de Calculo da Hora Extra – 20%

12,28
12,28

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A – Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica, que concedem benefícios aos empregados,
como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário Educação e Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESI,
SENAI e SEBRAE;
GRUPO A
A1

INSS - empregador

A2

SESC ou SESI

20,00% Artigo 22 Inciso I Lei n.º 8.212/91
1,50% Artigo 15 Lei n.º 8036/90 e Art. 7º Inciso III CF/88

A3

SENAC ou SENAI

1,00% Artigo 3º Lei n.º 8.036/90

A4

INCRA

0,20% Decreto n.º 2.318/86

A5

SEBRAE

0,60% Decreto n.º 6.042/2007 CNAE 8121/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo 8º Lei n.º 8029/90 e Lei n.º 8154 de 28/12/90

A7

SAT- GIL/RAT

3,00% Art. 3º Inciso I Decreto n.º 87.043/82

A8

FGTS

8,00% Lei n.º 7787 de 30/06/89 e DL n.º 1146/70
TOTAL

36,80%

Grupo B – Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e caracterizam-se por custos advindos da remuneração
devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso semanal remunerado,
feriados e 13º salário;

B3

Auxilio Enfermidade

B4

13º Salário

B5
B6
B8
B9
B10

GRUPO B
Art. 59/64 Lei 8213/91, art. 201, I CF/88 cc art
71/80
Lei n.º 4060/62 e Lei n.º7.787/89 Inciso III Art. 7
8,33%
CF 88
0,06% Art. 7 Inciso XIX CF/88
0,56% Artigos n.º 473 e 822 da CLT
0,08% Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT
7,04% Artigo 142º DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII
0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88
16,77%
0,67%

Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade
TOTAL

GRUPO C – São encargos de natureza indenizatória e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando da
interrupção do contrato de trabalho.
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C1
C2
C3

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

C5

Indenização Adicional
TOTAL

GRUPO C
4,13% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7º CF/88
0,10% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7º CF/88
3,25% Art. 7 Inciso XIX CF/88
Artigo 487 CLT e Artigo 10, Inciso I da Disposição
2,85%
Transitória CF 1988
0,35% Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT
10,68%

GRUPO D – O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro. Ocorre
quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da remuneração, mas sim
sobre a remuneração acrescida de outros encargos.
A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A. 36,80% x 16,77% = 6,17%
Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio Trabalhado
incidirão os encargos do Grupo A, da seguinte forma:
(4,13% x 8,00%) + (0,10% x 36,80%) = 0,37%
GRUPO D
D1
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

6,17%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características
regionais do Estado da Bahia, com Vigência a partir de outubro de 2020
Valor dos Encargos Sociais

0,37%
6,54%

70,79%

8,69
MÓDULO 3 - LDI E TRIBUTAÇÃO

Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao custo do empregado
os custos das despesas administrativas e operacionais + lucro (LDI). Para fins de estimativa da
contratante/administração foram consideradas as despesas administrativas e operacionais (10,00%) e a margem de
lucro (10,00%).
Eventuais custos não previstos expressamente na memória de cálculo devem ser cobertos pelo LDI (Lucro e Despesas
Indiretas).

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

10,00%

2,10

Lucro

10,00%

2,10

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

20,00%

4,20

Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro PRESUMIDO. A licitante
deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará submetida
durante a execução do contrato.
Para obtenção dos valores referentes à PIS, CONFINS e ISSQN deve-se calcular a partir da base utilizada pelo TCU
através da seguinte fórmula: (módulo 1 + módulo 2 + módulo 3 + total de LDI) / (1 - percentual total da tributação) *
alíquota do tributo desejado.

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
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PIS

0,65%

0,16

COFINS

3,00%

0,76

ISSQN

5,00%

1,26

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

2,18

VALOR DO MÓDULO 4
Lucro e Despesas Indiretas

Tributação Sobre o Faturamento
4,20

Valor
2,18

6,38

VALOR UNITÁRIO POR TRABALHADOR ADICIONAL NOTURNO DE 20%
CATEGORIA

VALOR

Adicional Noturno 20%

12,28

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

8,69

Benefícios Mensais e Diários

0,00

Lucro, Despesas Indiretas e Tributação s/ faturamento - Aproximadamente

30%

VALOR TOTAL DE ADICIONAL NOTURNO 20%

Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
Página 54 de 70

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AT/F2FDGNATTVFHOMDSWKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

6,38
27,35

Terça-feira
26 de Outubro de 2021
56 - Ano - Nº 5288

Cairu

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ Nº 14.235.907/0001-44

EDITAL Nº 073/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 448/2021

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA
CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CONTROLE OPERACIONAL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA
SUPLEMENTAR NO ORDENAMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE CAIRU – BAHIA, Nº
__/___.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE CAIRU - BA E A EMPRESA
........................................ NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Marechal
Deodoro, no. 03, Centro, Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ n.º 14.235.907/0001-44,
representada neste ato pelo Secretário de Administração, Senhor Ângelo César Santiago Fahning, brasileiro,
casado, com endereço residencial na Praça da Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP
45.420-000, portador da cédula de identidade nº 60.031.832-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 943.060.525-91, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa ......................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição
estadual sob o nº. ..................., situada à ............................, neste ato representada na forma dos seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Senhor(a). .............................., portador(a) de documento de
identidade nº. ............., emitido por Secretaria da Segurança Pública do Estado da ........................, inscrito(a) no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ....................., residente e domiciliado (a) à ..............................................,
vencedora do processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, originário do Processo
Administrativo nº 448/2021, datado de 21/10/2021, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de
comum acordo celebrar o presente contrato para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção
preventiva e corretiva de ar condicionado, que se regerá pelas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A empresa se compromete expressamente a prestar o fornecimento parcelado a Contratante, o objeto de prestação, de
forma contínua, de serviços de Agente de Controle Operacional, a serem executados de forma suplementar no
ordenamento das atividades turísticas do Município de Cairu – Bahia, atuando no controle do fluxo de passageiros,
transportes, cargas e descargas nos receptivos das Ilhas que compõem o Arquipélago de Cairu, de acordo com as
especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência, observadas as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos e legislação específica relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo das regras
impostas pela legislação pertinente, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pelo contratante, obedecendo
as condições oferecidas na Proposta de Preços do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 que independente de
transcrição, integra este instrumento e em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada,
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
PARÁGRAFO QUARTO - Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO a integra processo licitatório na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, originário do Processo Administrativo nº 448/2021, datado de 21/10/2021,
que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e
quaisquer correspondências trocada entre as partes.
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PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE reveste-se do direito de proceder qualquer tipo de reclamação quanto o
cumprimento do objeto de acordo com o que foi definido no edital, podendo rejeitar a fatura, no todo ou em parte, caso
apresente incompatibilidade com o que demandado, cabendo a CONTRATADA toda responsabilidade sobre as
ocorrências, a qual será atribuída os ônus decorrentes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas para o custeio da execução do fornecimento contratadas com base na presente licitação, no que couber,
serão custeadas à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal
vigente da Prefeitura Municipal de Cairu, através de dotações definidas abaixo:
UNIDADE GESTORA

FONTE

06/06

0000/0042

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO
2.037 / 2.075 / 2.006 / 2.019
/ 2.047 / 2.048 / 2.044

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
33.90.39.00 / 33.90.34.00

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1.
A CONTRATADA executará o objeto deste contrato, nos moldes e condições de sua proposta e negociação
processada em Sessão Pública, ficando para tanto ajustado o valor irreajustável de R$_________(...), com base em
preços praticados na área de atuação, devendo o pagamento ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
contados da entrega da fatura no protocolo geral da Contratante, depois de ser devidamente atestada pelo setor
competente de Fiscalização da Prefeitura, documentos esses que serão processados e pagos segundo a legislação
vigente, nas condições dispostas no edital e neste termo, não permitido qualquer acréscimo além do que fora ali
previsto, exceto quando por força de revisão devidamente justificada e comprovada.
3.2.
As eventuais horas extras e adicionais noturnos serão pagos apenas quando expressamente autorizados pela
CONTRATANTE.
3.3.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.4.
O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA, por intermédio de Ordem Bancária que será emitida
em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de
ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da
empresa, a descrição clara do item do objeto do contrato que está sendo faturado, de acordo com as condições
constantes na proposta da empresa e aceitas pela contratante.
3.4.1. O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pelo Fiscal do
contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA, mediante consulta das Certidões que
atestam a Regularidade Fiscal, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do
CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para
comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência
Social) e demais tributos estaduais e federais.
3.4.2. Os respectivos documentos de consulta e às demais certidões deverão ser anexados ao processo de
pagamento.
3.4.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
3.4.4. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, para,
num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob
pena de rescisão contratual.
3.4.4.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá
ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.
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3.4.4.2. O pagamento será efetivado, sem prejuízo da comunicação aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, caso esta persista, bem
como da adoção das medidas visando à rescisão do contrato.
3.4.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA
para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências
contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.
3.4.6. Ressalte-se que é vedada à CONTRATADA a vinculação da efetivação do pagamento mensal dos salários
dos profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a CONTRATANTE, sob
pena de aplicação das penalidades previstas neste Contrato.
3.4.6.1. Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao
vencido, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento até que a situação seja regularizada ou que
seja adotado o procedimento previsto neste Contrato.
3.5.
A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do
serviço, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento.
3.5.1. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar as informações e/ou
documentos exigidos conforme disposto no Contrato.
3.5.2. A não disponibilização das informações e/ou documentos exigidos no subitem anterior caracteriza
descumprimento de cláusula contratual, sujeitando a CONTRATADA à aplicação da penalidade prevista
neste Contrato.
3.5.3. Os pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA deverão considerar o atendimento das metas na
execução do serviço, com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS (Anexo IV do Termo de
Referência), conforme previsto na Instrução Normativa n.º 05/2017, Anexo V, Item 2.6, alínea d.3.
3.6.
A partir da assinatura do contrato, a CONTRATANTE, fundamentada na alínea “d”, do Item 1.2, do Anexo VII-B,
da Instrução Normativa n.º 05/2017, fica AUTORIZADA a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos
salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do
FGTS, quando estes não forem adimplidos pela CONTRATADA.
3.7.
O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS poderá ensejar o
pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.
3.8.
Ocorrerá a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, nas hipóteses em que a
CONTRATADA:
3.8.1. Não produzir os resultados esperados, deixar de executar ou não executar as atividades contratadas com
a qualidade mínima exigida;
3.9.
Deixar de utilizar os recursos exigidos para a execução dos serviços, ou utilizá-los com quantidade inferior à
demandada.
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1.
O prazo de vigência do presente contrato é de até 06 (seis) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE FORNECIMENTO (DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA)
5.1.
O prazo de início da prestação dos serviços é de até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da
autorização de compra/serviços, em remessa parcelada, conforme informações constantes na autorização de compra.
5.2.
A prestação dos serviços dar-se-á em órgãos da Administração Pública Municipal de Cairu, através de Nota de
Empenho, Ordem de Serviço - OS ou da assinatura do instrumento de contrato a ser emitido pelo Município de Cairu.
5.3.
Os serviços serão realizados diariamente, semanalmente ou mensalmente, conforme cronograma da Secretaria
demandante.
5.4.
Em nenhuma hipótese serão recebidos produtos/serviços que não atendam o padrão de qualidade exigido e a
descrição correta do produto/serviço (mencionada nos cronogramas de entregas e nos editais pertinentes).
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5.5.
Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo (a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
5.6.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.7.
Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
5.7.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.8.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
6.1.
A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por servidores
(Fiscal do contrato e substitutos) a serem designados pelo Município de Cairu, na condição de representantes da
CONTRATANTE.
6.1.1. Será designado um Fiscal do contrato e um substituto para cada um dos contratos celebrados.
6.1.2. 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
e substitutos designados.
6.1.3. Ao Fiscal 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 n.º 8.666/1993 e suas alterações.
6.2.

São atribuições do Fiscal do contrato, entre outras:
6.2.1. Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os demais documentos exigidos
no contrato, verificar o cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, e atestar a realização dos serviços,
para fins de liquidação e pagamento;
6.2.2. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de justificativa por parte da
CONTRATANTE, de qualquer de seus empregados que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização
ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou inadequados à CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público;
6.2.3. Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à execução do contrato, em
especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;
6.2.4. Acompanhar a entrega dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não apresentarem boa
qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem em desacordo com as
especificações exigidas;
6.2.5. Comunicar oficialmente, por escrito, ao Preposto da CONTRATADA quando não houver necessidade de
substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou
afastamentos legais de qualquer natureza.

6.3.
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 CONTRATANTE ou de seus agentes.
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6.4.
As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do contrato, desde que a CONTRATADA não tenha
promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção
prevista nas cláusulas contratuais.
6.5.
É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução
está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência.
6.6.
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.
6.7.
A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e
trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os documentos listados neste contrato, bem como outros
previstos em norma ou que se entenda necessários ao bom andamento dos serviços.
6.8.
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.
6.8.1. Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer outra
hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal
do contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA.
6.9.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu Substituto serão
encaminhadas por escrito à Secretaria Municipal de Administração, em tempo hábil para adoção das imediatas medidas
saneadoras.
6.10.
Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à prestação dos serviços seguirá
o disposto no Anexo VIII da IN n.º 05/2017.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS DAS CONTRATANTES
7.1.

CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE:
7.1.1. Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos I e II e alíneas do
artigo 65, da Lei 8.666/93.
7.1.2. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 6º, da Lei
8.666/93.
7.1.3. Exigir o cumprimento fiel do contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Art. 66, da Lei
8.666/93.
7.1.4. Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos serviços.
7.1.5. Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.77 da Lei 8.666/93.
7.1.6. Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato. (art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).
7.1.7. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato
ou restringir a regularização.
7.1.8. A Administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93.
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7.1.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93.
7.1.10. O descumprimento total ou parcial das cláusulas descritas neste contrato, implicará nas consequências
previstas no Art. 78 e incisos da Lei. 8.666/93.
7.2.

CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATADA:
7.2.1. Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa do
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:
7.2.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
7.2.3. Pagamento do custo da desmobilização.
7.2.4. Rescindir o contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei
8.666/93.
7.2.5. Suspender o contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que seja
normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93.
7.2.6. Direito a prorrogação do contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 5º, da Lei
8.666/93.
7.2.7. Direito a indenização no caso de nulidade do contrato, se este houver executado até a data em que ela
for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59, § único, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO
8.1.
O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal
nº. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade;
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;
9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.1.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
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9.1.8. 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 ou em legislação específica;
9.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.10. Responsabilizarem-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.
9.1.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo rigorosamente a legislação fiscal
e trabalhista.
9.1.12. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do objeto licitado.
9.1.13. Quando em serviço nas instalações do Município, manter o pessoal da empresa devidamente
uniformizado ou com crachá de identificação, e em completas condições de postura e com proteção de
segurança individual e coletiva;
9.1.14. Responder pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato; com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
9.1.15. Os profissionais deverão ser apresentados no local e horário préestabelecidos, sendo que a sua
dispensa ao fim do turno somente ocorrerá com a autorização do encarregado da Prefeitura, na planilha
de medição dos serviços solicitados;
9.1.16. O Contratado, somente poderá dar início aos serviços decorrentes de cada solicitação de serviços,
somente após o recebimento da Ordem de Serviços;
9.1.17. Caso seja necessário, proceder à substituição de mão-de-obra, de forma imediata e sem prejuízo ao
andamento dos serviços;
9.1.18. Arcar às suas expensas, por avarias, quebras e inutilizações que forem motivadas por mau uso e
emprego por parte de quem opera, manipula e/ou utiliza o utensílio, ou aparelhamento;
9.1.19. Arcar por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação,
necessária à execução do objeto a ser contratada, com integral atendimento de toda a legislação que
rege os negócios jurídicos, e que atribua responsabilidade, com ênfase na tributária, civil, previdenciária,
trabalhista, acidente do trabalho e/ou outros semelhantes, cedendo cópia de comprovação de quitação
ao Município, sempre que necessário;
9.1.20. Fornecer a seus empregados, uniformes completos e adequados ao tipo de serviço executado, de
modo que os mesmos se apresentem, a cada contratação, no melhor aspecto de higiene e limpeza
possível. Estes uniformes deverão ter identificação da contratada;
9.1.21. Executar os serviços de segunda-feira a sexta-feira, no período diurno, ou de comum acordo, caso
haja necessidade em finais de semana ou em dias não úteis;
9.1.22. Pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo, integralmente, por
quaisquer danos ou prejuízos comprovadamente por eles causados ao pessoal ou ao patrimônio
institucional ou material do Município ou a terceiros, em face da execução dos serviços, objeto deste
Edital;
9.1.23. Manter supervisão durante a execução

de

cada

serviços demandado;

9.1.24. Restituir o Município, todas as despesas que esta tiver que efetuar para suprir as falhas ocorridas na
prestação dos serviços, objeto deste contrato, em consequência da ação ou omissão da CONTRATADA ou
de seus empregados;
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9.1.25. Solicitar a presença imediata do(a) servidor(a) designado(a) pela área, em caso de acidentes durante a
execução dos serviços, que ocasionem ou não danos pessoais e/ou materiais em bens do Município ou de
terceiros;
9.1.26. Apresentar ao gestor do contrato, sempre que solicitado, ficha de registro e, se houver, termo de
rescisão do contrato de trabalho dos empregados envolvidos na prestação dos serviços, objeto deste
contrato, bem como cópia, autenticada, dos respectivos “holerites”;
9.1.27. Adequar qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade
que dele naturalmente se espera, até o prazo máximo de 03 (três) dias corridos, por determinação do(a)
servidor(a) designado(a) pela unidade recebedora do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1.

Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.

10.2.

Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência.

10.3.
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus
empregados, dentro das normas do contrato.
10.4.

Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços.

10.5.
Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
10.6.
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do
art. 67, da Lei n.º 8.666/1993.
10.7.
Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA,
exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.
10.8.
Fiscalizar, mensalmente, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no
Termo de Referência - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS), impondo, conforme o caso, as sanções financeiras por
metas não atingidas.
10.9.
Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o
atendimento das exigências contratuais.
10.10. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado
ou mesmo do Preposto da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações
para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que
lhe foram designadas.
10.11.

Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço.

10.12.

Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência.

10.13.

Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas.

10.14. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal ou adotar qualquer outro
procedimento de verificação que julgar necessário, entre eles os previstos na IN n.º 05/2017 e suas alterações.
10.15. Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quando não houver necessidade de substituição de
profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta, gozo de férias ou afastamentos legais de qualquer
natureza.
10.16. Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA e sua
situação junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ.
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10.17. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do contrato,
cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente
detectadas.
10.18. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a
ampla defesa.
10.19. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da probidade
administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo
29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo
Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo assinalado neste Contrato.
10.20. Analisar a documentação solicitada conforme disposto neste contrato no prazo de 30 (trinta) dias após o
recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
10.20.1. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá
oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB;
10.20.2. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao
Ministério do Trabalho e Emprego.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA POR INADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO
11.1.
Por descumprimento dos termos deste contrato, o qual inclui as cláusulas editalícias, a Contratada pagará a
Contratante, sem prejuízo de aplicação das demais penalidades previstas no Edital:
11.1.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo
quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
11.1.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial
da obrigação assumida;
11.1.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
11.1.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e
11.1.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo estabelecido para o adimplemento da condição,
11.2.
podendo ser compensada com qualquer pagamento que lhe seja devido, devendo os saldos, em havendo, serem
creditados em conta da Contratada. Caso contrário cabe a Contratada restituir os valores relativos as potenciais
diferenças.
11.3.
Transcorrido o prazo de 02 dias úteis estabelecido para entrega do objeto poderá a Contratante cancelar a
autorização de compra ou instrumento congênere, sem prejuízo do direito de cobrança da multa devida e demais
sanções aplicáveis, previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais prerrogativas legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1.

Garantia para o presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e
a ampla defesa;
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais previstas nas Leis nº. 8666/93 e 10.520/02.
PARAGRAFO SEGUNDO – O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
PARAGRAFO TERCEIRO – Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.
PARAGRAFO QUARTO – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos II e III do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93;
PARAGRAFO QUINTO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SANÇÕES E PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL:
14.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato
14.1.4. comportar-se de modo inidôneo; o
14.1.5. cometer fraude fiscal.

14.2.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
14.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
serviço contratado;
14.2.2. Multa de:
14.2.2.1.
0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
14.2.2.2.
0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
14.2.2.3.
0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
14.2.2.4.
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
14.2.2.5.
as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
14.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
14.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da administração Municipal,
com o consequente descredenciamento no Cadastro pelo prazo de até cinco anos.
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14.2.4.1.
Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste contrato.
14.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
14.3.

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

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

05

2

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

04

3

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

03

4

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

02

5

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

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

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

01

7

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

02

8

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

01

9

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

03

10

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

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na
relação de obrigações da CONTRATADA

01

14.4.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
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14.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
14.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
14.6.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município, ou quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.
14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.7.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
14.8.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
14.9.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.
14.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
14.11.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores de Cairu.

14.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO/DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
15.1.
Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, o presente contrato poderá ser
rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei.
15.1.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:
15.1.1.1.

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

15.1.1.2.

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

15.1.1.3.
A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.1.1.4.

O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

15.1.1.5.
A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
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15.1.1.6.
A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
edital e no contrato;
15.1.1.7.
O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
15.1.1.8.
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67
desta Lei;
15.1.1.9.

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

15.1.1.10.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

15.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
15.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
15.1.1.13. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;
15.1.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
15.1.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
15.1.1.16. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;
15.1.1.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
15.2.
A inexecução total ou parcial do contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal, ensejará sua
rescisão, com as seguintes consequências contratuais:
15.2.1. Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;
15.2.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do
contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO - Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,
título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que
possível.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Valença - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, os
representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Cairu – Bahia, .............. de ....................... de ...........

ÂNGELO CÉSAR SANTIAGO FAHNING
MUNICÍPIO DE CAIRU - BAHIA
CONTRATANTE

..............................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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EDITAL Nº 073/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 448/2021

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
Ilmo. Sr. Pregoeiro
Cairu - BA
Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e condições estabelecidas
no Edital do Pregão Eletrônico nº ______ e seus Anexos, bem como as normas e regulamentos que regerão o certame,
e especificamente que:

I.

II.

Declaramos que possuímos todos os documentos de habilitação e preenchemos as condições para
participação no presente Pregão;

Declaro, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa OU
Empresa de Pequeno Porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts, 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §
4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

III.

Não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menor de dezesseis anos, conforme 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, ressalvando-se a condição de menor
aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

IV.

Recebemos, no devido tempo e de forma satisfatória, todas as informações e os esclarecimentos
considerados necessários para a elaboração dos Documentos de Habilitação e da Proposta apresentada,
pelos qual assumimos total responsabilidade.

Cidade, data
Assinatura e identificação
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EDITAL Nº 073/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 448/2021

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Ref. Pregão Eletrônico Nº 036/2021
Processo Administrativo Nº 448/2021

Nome da empresa:
Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº 036/2021, cujo objeto é a escolha da
proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, de serviços
de Agente de Controle Operacional, a serem executados de forma suplementar no ordenamento das atividades
turísticas do Município de Cairu – Bahia, atuando no controle do fluxo de passageiros, transportes, cargas e descargas
nos receptivos das Ilhas que compõem o Arquipélago de Cairu, de acordo com as especificações, quantitativos e
condições constantes no Termo de Referência, observadas as especificações estabelecidas no edital e seus anexos e
legislação específica relativa ao objeto em licitação, sem prejuízo das regras impostas pela legislação pertinente.
Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do objeto da
licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que
o integram, independentemente de transcrição.
Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, abaixo identificado, todos os locais
onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e graus de
dificuldade existentes.

Empresa: __________________________________
CNPJ: _____________________________________
Endereço:__________________________________
Telefone/Fax: ______________________________
E-mail: ____________________________________
Responsável Técnico: ________________________
Cairu - BA, ____ de __________________ de 2021

____________________________________
Responsável Técnico da Empresa
____________________________________
Secretaria Municipal de Administração

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos relativos à habilitação.
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