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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 
A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS -SUCOP, através da Comissão Permanente de Licitação, 
constituída pela Portaria n.º 026/2020, torna público para conhecimento, exclusivamente, dos 
interessados qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte, inclusive cooperativas 
assim qualificadas, aptos a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei 
Complementar nº 123/2006 e 147/2014, que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na 
modalidade PREGÃO, modo de disputa aberto, tipo menor preço, autorizada no processo administrativo 
n.º 97019/2021, e de acordo com as condições estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico 
nº 145/2021. 
 

O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da informação - 
INTERNET, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, 
garantindo segurança em todas as fases do certame. 
 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do Banco do Brasil, sítio 
www.licitacoes-e.com.br. 

 

1. REGÊNCIA LEGAL 
1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pelas Leis Municipais nº 6.148/2002, Lei nº 

10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 
(ME e EPP), Lei nº 12.846/2013, Decretos Municipais nºs 13.724/02 (alterado pelo Dec. nº 
15.814/2005), 15.611/2005 (alterado pelo Dec. nº 20.200/2009), 15.814/2005, 15.984/2005 e 
32.562/2020 aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 
nº 8.666/93 na sua atual redação e na Lei Municipal nº 4.484/92, no  que couber. 

 

2. OBJETO 
2.1  A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação 

de serviços de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego 
e lavagem de reservatório de água, nas instalações da SUCOP (SEDE MORRO E SEDE 
AQUIDABÃ), com fornecimento de mão-de-obra e matéria-prima necessários à execução do 
contrato e demais especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência – 
Anexo I deste Edital. 
 

2.1.1 Os serviços serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preços unitários. 

2.2  Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no sistema licitacoes-e e as 
especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas. 
 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas correrão à conta dos recursos previstos no orçamento da SUCOP: 

 

Unidade Orçamentária: SUCOP 61602 

Subação: 250130-Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SUCOP 

Fonte Recurso: 0.1.00.000000- Tesouro 

Natureza Despesa: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 

4. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
4.1 Recebimento das propostas a partir das 08:00 horas do dia 17/05/2021 
4.2 Abertura das propostas: 18/05/2021 às 09:00 horas. 
4.3 Início da sessão de disputa de preços: 18/05/2021 às 10:30 horas. 
4.4 Todas as referências de tempo no 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. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 Poderão participar do processo, exclusivamente, os interessados qualificados como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, inclusive cooperativas assim qualificadas, aptos 
a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei 
Complementar nº 123/2006 e 147/2014, que atendam a todas as exigências contidas neste 
edital e seus anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 

5.2 Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte é condição de participação a 
apresentação da Certidão da Junta Comercial, conforme Instrução Normativa nº 103/07 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio (DOU de 22/05/2007), com o objetivo de se 
verificar o enquadramento da licitante na situação de ME ou EPP e se atende aos requisitos do 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

5.3 Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123/2006, licitantes 
que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei 

5.4 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
a) declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
b) cuja falência tenha sido decretada por sentença judicial;  
c) estejam reunidas em consórcio; 
d) cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, 

ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses 
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

e) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93. 
 

6. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 
6.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 

apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
sistema licitacoes-e do Banco do Brasil S/A. 

6.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico 
deverão dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto às agências do 
Banco do Brasil S/A sediadas no País. 

6.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

6.4 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas 
em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 
iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado. 

6.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil 
S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

6.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

6.7 Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da 
referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar a expressão “Empresa de Pequeno 
Porte” ou sua abreviação “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 

6.7.1 Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em 
sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema 
junto a qualquer agência do Banco do Brasil S/A. 
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7. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

7.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, na forma prevista no edital, 
até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública 

7.2 As petições deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, via internet, para o endereço 
eletrônico: copel.sucop@hotmail.com, no horário normal de expediente do órgão (8:00 as 
12:00 e 13:00 as 17:00 hs). 

7.3 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação em 24 (vinte 
e quatro) horas. 

7.4 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 
7.5 Acolhida a impugnação contra o edital e havendo a incidência na hipótese prevista no art. 18 

do Decreto Municipal nº 32.562/2020, será definida e publicada nova data para realização do 
certame. 

7.6 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, 
até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico (copel.sucop@hotmail.com), na forma do edital. 

7.6.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias uteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

7.6.2  As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 
8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

8.1 Caberá à interessada em participar do Pregão, na forma eletrônica, remeter, no prazo 
estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando for exigido 
neste edital, também os seus anexos. 

8.2 Caberá à licitante acompanhar no sistema eletrônico do Banco do Brasil, todas as fases 
externas do pregão - da disponibilização até a sua adjudicação, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens e atos do 
Pregoeiro registrados no sistema eletrônico, bem como pela sua desconexão. 

8.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

8.4 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da etapa 
competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
8.4.1 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos participantes. 
 

9. DO ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA, DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA FORMULAÇÃO 
DE LANCES 
9.1 A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, proposta de preços 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, 
quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas e dos 
documentos de habilitação. 

9.2 A proposta deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, mediante a opção 
”Acesso identificado”, na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, observados as datas e 
horários limites estabelecidos no item 4 deste Edital. 

9.3 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

mailto:copel.sucop@hotmail.com
mailto:copel.sucop@hotmail.com
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9.4 A licitante deverá 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.  

9.5 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 
campo próprio do Sistema que atender aos requisitos do artigo 3º da LC 123/2006, para fazer jus 
aos benefícios previstos nessa lei. 

9.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a 
licitante às sanções previstas neste Edital. 

9.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
9.8 Qualquer elemento que possa identificar o licitante através da sua proposta, antes da sessão 

pública, importará na sua desclassificação.  
9.9 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente encaminhados. 
9.10 O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do pregão quando constatar que a avaliação da 

conformidade das propostas, de que trata o inciso III do artigo 14 do Decreto Municipal nº 
32.562/2020, irá perdurar por mais um dia. 
9.10.1  Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às 

licitantes informando a data e horário previstos para o início da oferta de lances. 
9.11 A proposta e os lances formulados deverão indicar VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, expresso 

em Real (R$), com no máximo duas casas decimais. 
 

10. DA SESSÃO PÚBLICA 
10.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 

hora indicadas no item 4 deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 
10.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
10.3 Cabe à 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. 

10.4 A proposta e os lances formulados deverão indicar preços expressos em moeda nacional (R$), 
com no máximo duas casas decimais. 

10.5 A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da execução 
contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que 
incidam na contratação do objeto. 

10.6 Deverão ser observados os preços máximos definidos no Anexo D do TR deste Edital, se for o 
caso. 

10.7 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo motivo 
justificado e aceito pelo pregoeiro. 

10.8 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do horário e 
valor consignados no registro de cada lance. 

10.9 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores 
ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

10.10 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos demais 
participantes. 

10.11 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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10.12 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. 

10.13 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

10.14 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

10.15 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
pública do Pregoeiro será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 
comunicação expressa do fato aos participantes no sítio do www.licitacoes-e.com.br 

10.16 Neste pregão, o modo de disputa adotado é o aberto, assim definido no inciso I do artigo 26 
do Decreto Municipal nº 32.562/2020. 

10.17 A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, e após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública. 

10.18 O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, R$ 1,00 (um real), em 
relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que vai cobrir a melhor oferta. 

 

11. DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA 
11.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante, que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida a melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no Edital. 

11.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

 

12. PROPOSTA COMERCIAL 
12.1 A proposta deverá ser apresentada, atendendo todas as necessidades relacionadas no Termo 

de Referência, e na forma do Anexo II deste Edital, redigida em papel timbrado da licitante, 
por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste Edital, assinada na última 
folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, 
nela constando, obrigatoriamente: 
a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone, e-mail e pessoa de contato; 
b) Preços de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e por extenso, para 

entrega CIF Salvador, com valores expressos em moeda corrente nacional (R$), 
atualizados conforme lances eventualmente ofertados; 

c) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data fixada 
para início da sessão pública, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por 
prazo superior; 

12.2 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para fornecimento e instalação dos equipamentos e sistemas, execução de todos 
os serviços e materiais de consumos, transporte e alimentação, custos de qualquer natureza, 
além de tributos, emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais, mão de obra, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente 
às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados 
pela autoridade competente. 

12.3  Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no Pregão, 
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, considerar qualquer 
custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

file:///D:/www.licitacoes-e.com.br
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12.4 Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a 
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro 
para o período de processamento das faturas. 

12.5 Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais e custos que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta do fornecimento do objeto desta licitação, serão de 
exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 

12.6 O preço contratado só será reajustável, atendendo a legislação pertinente, após o prazo de 12 
(doze) meses da data da proposta, sendo adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-
Especial (IPCA-E), ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época, inclusas todas as 
despesas com tributos, emolumentos, contribuições sociais fiscais, parafiscais, peças de 
reposição, manutenção preventiva, fretes, seguros e quaisquer outras que forem de vidas 

12.7 Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos os 
documentos exigidos no Edital e atender a todas as condições nele contidas e nos seus anexos. 

12.8 O valor global ANUAL máximo admitido para contratação é R$ 36.028,50 (trinta e seis mil, 
vinte e oito reais e cinquenta centavos) 

 
13. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 
daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e deverão ser apresentados em 
cópia autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não 
sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos 
documentos requeridos neste edital. 

13.2 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do sistema de licitação e através do 
registro de cadastro municipal por ele abrangido, nos termos do artigo 38 do Decreto 
nº32.562/2020. 

13.2.1 Somente haverá necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
a apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 
à integridade do documento digital.  

13.2.2 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no registro de 
cadastro municipal serão enviados nos termos do disposto no art. 22 do Decreto n° 
32.562/2020.  

13.2.3 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento 
da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, 
no prazo definido no edital, que nunca poderá ser inferior a duas horas, após solicitação 
do pregoeiro no sistema eletrônico. 

13.2.4 A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 
habilitação. 

13.2.5 Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 
exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital. 

13.2.6 Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija 
apresentação de planilha de composição de preços ou nas licitações para aquisição de 
bens cujo julgamento do menor preço se dê por lote de itens, esta deverá ser 
encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos 
valores readequados ao lance vencedor. 

13.2.7 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida como condição para declaração do vencedor e não 
como condição para participação na licitação. 

13.2.8 Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 
comprovação de que trata o subitem 13.2.7 será assegurado prazo de cinco dias úteis, 
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prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

13.2.9 Para aplicação do disposto no subitem 13.2.8, o prazo para regularização fiscal será 
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação na 
modalidade pregão. 
13.2.9.1  A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
13.2.10 A não regularização da documentação nos prazos concedidos implicará na inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo 
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação.  

13.2.11 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

13.3 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 
 

13.3.1 Documentos necessários à demonstração da capacidade jurídica, conforme o caso 
consistirá em: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações subsequentes em vigor, 

devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
Diretoria em exercício; 

d) Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais da empresa;  
e) 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. 

 

13.3.2 Documentos necessários à demonstração da Regularidade Fiscal, Previdenciária e 
Trabalhista, consistirá em: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, abrangendo as Contribuições Sociais, conforme Portaria Conjunta 
RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 

d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da licitante; 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação – CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei nº 
12.440/2011). 

 

13.3.3 Documentos necessários à demonstração da Qualificação Técnica, consistirá em: 
13.3.3.1 Atendendo o quanto determina a RDC ANVISA n° 052/2009, que dispõe sobre o 

funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle 
de vetores e pragas urbanas, bem como legislações correlatas, elencamos abaixo 
as exigências mínimas para a qualificação técnica: 
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a) Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Serviço de Vigilância 
Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante, com 
prazo de validade atualizado, que constem “Controle de Pragas” e “Higienização de 
Reservatórios de Água”. 

b) Alvará para transporte de produtos perigosos emitido pela Vigilância Sanitária da 
sede do Município, devendo constar Identificação do Veículo, em nome da empresa 
licitante, conforme art.14 da RDC 52/2009, ANVISA; 

c) Licença Ambiental, emitida pelo Órgão Ambiental competente, da sede do licitante, 
com prazo de validade atualizado; 

d) Registro de pessoa jurídica no Conselho Profissional competente, em nome da 
licitante, com prazo de validade atualizado, em que constem os seus responsáveis 
técnicos, e os Serviços de “Controle de Pragas” e “Lavagem de Reservatórios de 
Água”, caso a licitante seja de outro Estado deverá apresentar visto ou registro na 
Bahia. 

e) Comprovação de capacidade técnico-operacional através de atestado (s) em nome 
da licitante e do seu Responsável Técnico, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, suficientes para comprovar a aptidão do licitante para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.  

f) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características técnicas em quantidades e prazos com o objeto da licitação, através 
da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, em nome do (s) responsável(s) técnico(s) indicado(s), acompanhado(s) 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, com no mínimo, 10% (dez por 
cento) do quantitativo de cada item que compõe o lote, objeto desta licitação.  

g) Indicar Equipe Técnica que será responsável pela execução dos serviços mediante a 
apresentação de relação nominal com qualificação de cada um dos membros da 
equipe, onde: 

i) Comprovação de operação com certificado de capacitação em controle de 
pragas, atestado pelo Responsável Técnico da empresa. 
ii) Comprovação de operação com certificado de treinamento junto a Norma 
Regulamentadora – NR 33 e Norma Regulamentadora – NR 35, expedido por 
Técnico de Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
devendo ainda apresentar o Cartão de Registro do profissional (s) indicado (s) 
acima emitido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

h) Apresentar Comprovação de que o Responsável Técnico (Biólogo, Engenheiro 
Agrônomo, Engenheiro Florestal, Engenheiro Químico, Farmacêutico, Médico 
Veterinário ou Químico) pertence ao quadro permanente da empresa licitante na 
data de abertura da licitação. 
h.1) Será considerado integrante do quadro permanente da licitante o profissional 

que for sócio ou diretor, empregado em caráter permanente ou o responsável 
técnico perante o órgão competente. A comprovação de que integra o quadro 
permanente será feita através da apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso: 

i) através da Carteira Profissional de Trabalho ou da Ficha de registro de 
Empregados que demonstre a identificação do profissional;  
ii) por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação vigente e devidamente registrado em cartório;  
iii) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado ou inscrito no órgão competente determinado em lei, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
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iv) Certidão da Pessoa Jurídica de Registro na Entidade Profissional do seu 
Responsável Técnico;  
v) Termo de compromisso de aceitação de responsabilidade técnica do 
serviço, no caso da empresa vier a ser vencedora da licitação, em data 
anterior à data de abertura dos envelopes. 

i) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de cargo e função do 
responsável técnico, expedido pelo conselho de classe; 

j) Apresentação de comprovante de descarte final de embalagens em posto ou central 
de recebimento legalmente licenciada pelo órgão estadual competente, com data 
anterior a publicação deste edital, comprovando responsabilidade da empresa 
especializada na destinação final dos resíduos. Ou, em se tratando de declaração de 
devolução a distribuidoras ou fabricantes, apresentar atestados de entrega com 
autenticação de firma dos responsáveis dos locais que receberam os vasilhames; 

k) Apresentação das fichas técnicas dos compostos químicos a serem utilizados, onde 
conste o número de registro dos mesmos no Ministério da Saúde e ficha de 
informações dos produtos (FISPQ), conforme objeto e o registro dos mesmos na 
ANVISA ou publicação oficial do registro; 

l) Apresentação do PGRSS - Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde da empresa para controle de pragas e limpeza de reservatórios de água.  

m) Apresentação do PPRA (Plano de Prevenção de Riscos Ambientais) da empresa para 
controle de pragas e limpeza de reservatórios de água, com registro de 
responsabilidade técnica do documento no conselho de classe do elaborador; 

n) Apresentação de Cadastro e Certificado de Regularidade da empresa junto ao 
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente; 

o) Apresentação do POP (Procedimento Operacional Padronizado) da empresa que 
estabelece as instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras na 
prestação de serviços de controle de pragas urbanas e limpeza de reservatórios de 
água, com registro de responsabilidade técnica do documento no conselho de 
classe do elaborador.  

p) Apresentação do Atestado Técnico do Corpo de Bombeiro, informando que a 
empresa encontra-se regular junto as normas de segurança vigentes e com prazo 
de validade atualizado. 

q) Apresentar avaliação preliminar de risco – APR, de acordo com o objeto a ser 
licitado contemplando as funções inerentes as atividades, devidamente assinada 
pelo técnico de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho 
devendo ainda apresentar o Cartão de Registro do profissional (s) indicado (s) 
acima, emitido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

r) Registro e Quitação do responsável Técnico da Empresa licitante, com prazo de 
validade atualizado; 

 

13.3.4 Documentos necessários à demonstração da Qualificação Econômico-Financeira, 
consistirá em: 

13.3.4.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou Liquidação 
Judicial, ou de Execução Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão; 

13.4 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

13.5 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 
13.6 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 

licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
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documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

13.7 O documento apresentado para habilitação produzido em língua estrangeira deverá estar 
autenticado por consulado brasileiro da correspondente jurisdição e traduzido para a língua 
Portuguesa por tradutor juramentado, como determina o § 4º do art. 32 da Lei nº 8.666/93. 

13.8 A documentação relativa aos subitens 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.4 poderá ser substituída pelo 
Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria Municipal de Gestão- 
SEMGE/PMS, sendo necessário que se encontre listada no CRC e dentro do prazo de validade. 
Caso contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-los no ato da apresentação da 
documentação de habilitação. 
13.8.1 Em caso de apresentação do CRC, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar 

declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 
13.8.2 Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará condicionada à 

verificação dos seus respectivos registros, bem como, à validade dos documentos 
cadastrais, por meio de consulta “on-line” ao Sistema de Cadastro Unificado de Pessoas 
Físicas e Jurídicas do Município do Salvador. 

 

14. OUTROS DOCUMENTOS 
14.1 Os documentos a seguir mencionados deverão ser apresentados pela licitante juntamente com 

os demais documentos exigidos neste instrumento. 
a) Declaração de elaboração independente de proposta (Anexo III) 
b) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal (Anexo IV). 
c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 

para as empresas que apresentarem o CRC/SEMGE/PMS (Anexo V)  
d) Termo de Visita Técnica (Anexo VI) ou Declaração de que tem pleno conhecimento 

do local e das condições onde será prestados os serviços, objeto deste edital.  
e) Declaração e dados do representante legal (nome, RG, CPF) com poderes 

específicos para assinar o contrato (Anexo VII). 
 

15. VISITATÉCNICA 
15.1 As empresas interessadas em participar desta licitação poderão fazer prévia visita ao local 

onde será instalado o equipamento e deverão efetuar minucioso estudo e verificação dos 
projetos e layout e demais documentos técnicos fornecidos pela SUCOP para a elaboração da 
sua proposta. 

15.2 A comprovação da visita se fará através do Termo de Visita Técnica. O comprovante deverá 
ser preenchido e assinado por servidor indicado e autorizado pela SUCOP. Os interessados 
poderão agendar a visita técnica pelo telefone (71) 3202-4364 (Srª Mônica).  

15.3 As empresas que optarem por não efetuar visita técnica deverão apresentar Declaração de 
que tem pleno conhecimento do local e das condições onde será executado os serviços, objeto 
deste edital.   

 

16 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  
16.1 A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último 

lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, em 
arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro 
por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema www.licitacoes-e.com.br. 

16.2 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. 

16.3 O Pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica nos termos do parágrafo único do art. 14 do 
Decreto Municipal nº 32.562/2020. 
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16.4 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  

16.5 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. 

16.6 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de 
preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem 
necessitem de ajustes aos valores estimados pela Secretaria Municipal de Gestão.  

16.7 Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 

16.8 Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os 
valores unitários estimativos da contratação. 

16.9 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. 

16.10 Será desclassificada a licitante que não corrigir a proposta ou não justificar eventuais falhas 
apontadas pelo Pregoeiro. 

16.11 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.  

16.12 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.  

16.13 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

 

17. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
17.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a 

intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, oportunidade em que deverá expressar a síntese 
imediata de suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para a 
apresentação das razões do recurso. As demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 
17.1.1  O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas 

imediatamente posteriores ao ato de declaração da vencedora. 
17.1.2  A licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua 

intenção de interpor recurso naquele momento. 
17.1.3 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

17.1.4  O não oferecimento de razões no prazo previsto no item 17.1 fará deserto o recurso. 
17.2 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.  
17.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos suspensivos, sendo este 

restrito ao lote objeto das razões oferecidas. 
17.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
17.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, através do 

endereço eletrônico: copel.sucop@hotmail.com ou protocolados na Sede da SUCOP, o qual 
deverá receber, examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua 
pertinência. 

 

mailto:copel.sucop@hotmail.com
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18 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
18.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 

houver recurso. 
18.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou, quando 
houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

19. CONTRATAÇÃO 
19.1 Homologada a licitação pela autoridade competente será convocada a licitante vencedora para 

assinar o contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pela unidade compradora. 

19.1.1 A Convocação se dará quando da publicação do Resultado Final 
(HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO) da Licitante Vencedora no Diário Oficial do Município/DOM. 

19.2 É facultado à Administração, havendo recusa do licitante vencedor em atender a convocação 
no prazo mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, na forma do art. 12 § 
2º da Lei Municipal nº 6.148/2002, convocar os licitantes remanescentes, para, após feita a 
negociação, assinar o contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, 
deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender às exigências 
editalícias. 

19.3 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as 
condições de habilitação. 

19.4 A contratada deverá efetuar a inscrição da empresa perante o FISCO do Município de 
Salvador/BA, cuja comprovação deverá ser feita até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
termo de contrato. 

19.5 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA, por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite definido no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

19.6 A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições 
e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 
65 da Lei 8.666/93. 

19.7 As demais disposições estão previstas na minuta de contrato, Anexo VIII deste Edital, do qual 
faz parte integrante, independente de transcrição. 

 

20  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
20.1 As faturas emitidas, relativas ao objeto do contrato deverão ser apresentadas à SUCOP, 

conforme a disponibilização dos recursos orçamentários. 
20.2 O pagamento à CONTRATADA será efetuado exclusivamente por crédito em Conta 

Corrente, Banco 237 – Bradesco S.A., conforme determinado no decreto Municipal n° 23.856 
de 03 de abril de 2013 (art. 1° a 4°), com observância das exceções ali previstas (art. 5°, 
parágrafo único), no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da apresentação da nota Fiscal 
correspondentes aos serviços efetivamente prestados e em conformidade com a legislação 
vigente, devidamente atestada pelo servidor/Comissão de Recebimento.  

20.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o 
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da 
data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

20.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajuste de preço. 
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21. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS AO LICITANTE 
21.1 Nos termos do artigo 44 do Decreto nº 32.562/20, o licitante ficará impedido de licitar e 

contratar com o Município de Salvador e será descredenciado no cadastro municipal de 
fornecedores, ambos pelo prazo de 3 (três) anos, bem como será aplicada multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da sua proposta, nos seguintes casos: 
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;  
II - não entregar a documentação exigida no edital; 
III - apresentar documentação falsa; 
IV - não mantiver a proposta;  
V - comportar-se de modo inidôneo, assim considerados os atos descritos nos arts. 90, 92, 93, 
94, 95 e 97, da Lei 8.666/93;  
VI - declarar informações falsas; e  
VII - cometer fraude fiscal.  

 

22 PENALIDADES APLICÁVEIS AO FORNECEDOR 
22.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 

obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº6.148/02, Decreto Municipal 
nº15.984/05 e Decreto Municipal nº32.562/20, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 
4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais. 

 

23 DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1 Ao participar desta licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de 

qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre 
si e o responsável pela licitação quer direta ou indiretamente. 

23.2 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a SUCOP 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente, comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação. 

23.3 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta ou da documentação. 

23.3.1 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

23.4 É facultado ao Pregoeiro analisar as propostas apresentadas em conjunto com prepostos do 
órgão solicitante ou de outros órgãos do Município com capacidade técnica para tal, devendo 
estes emitir parecer próprio sobre o objeto ofertado pelas licitantes. 

23.5 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

23.6 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial do Município. 

23.7 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e 
e-mail, bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação/contrato, dando-se por 
intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

23.8 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
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23.9 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 
na SUCOP/PMS, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

23.10 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos 
legais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pelo proponente, nem recursos enviados via fax ou por qualquer 
outro meio de cópia. 

23.11 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. 

23.12 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 
Salvador/BA. 

23.13 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação 
com base na legislação vigente. 

23.14 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, para 
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, renunciando as partes a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

21. Anexos do Edital 
Anexo I Termo de Referência 
Anexo II Planilha Orçamentária - Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo III Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
Anexo IV Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF; 
Anexo V Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 
Anexo VI Termo de Visita Técnica; 
Anexo VII Dados para assinatura do contrato; 
Anexo VIII Minuta de contrato; 

 

Salvador, 05 de maio de 2021 
Ana Lucia Luz 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.0 - OBJETO  
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desratização, 
descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatório de água, nas instalações 
da SUCOP (SEDE MORRO E SEDE AQUIDABÃ), com fornecimento de mão-de-obra e matéria-prima 
necessários à execução do contrato e demais especificações e condições estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
 
2.0 - JUSTIFICATIVA  
A necessidade de serviços de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de 
pombo/morcego e lavagem de reservatório de água, conforme prazos de execução referendados neste 
Termo de Referência. 
 
3.0 - CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  
3.1 Os serviços de controle de vetores e pragas deverão ser executados trimestralmente no prazo de 12 
(doze) meses, contados a ordem de serviços emitida pela CONTRATANTE, com objetivo de assegurar um 
monitoramento eficiente em cada unidade.  
3.2 Outrossim, os serviços de limpeza dos reservatórios de água deveram ser realizados semestralmente 
no prazo de 12 (doze) meses, contado a ordem de serviços emitida pela CONTRATANTE, com objetivo de 
assegurar a higienização de cada reservatório de água. 
3.3 Os serviços serão executados de forma parcelada, utilizando como critério o valor unitário do metro 
quadrado registrado multiplicado pela metragem de cada unidade.  
3.4 A garantia dos serviços de controle de vetores e pragas deverá possuir garantia de 03 (três) meses.  
O serviço de limpeza dos reservatórios de água deverá possuir garantia de 06 (seis) meses.  O prazo de 
garantia inicia-se após o recebimento e aceite da nota fiscal/fatura por parte da CONTRATANTE.  
 
3.5 Do controle das baratas e outros insetos: 

3.5.1 O controle será realizado pela eliminação direta de insetos rasteiros e voadores tais como: 
baratas, mosquitos, moscas, pernilongos, formigas, pulgas, aranhas pequenas, aranhas médias, 
traças e semelhados.  
3.5.2 O serviço será realizado utilizando produtos químicos de última geração, especialmente sob a 
forma de gel inodoro, não dispensando a aplicação e áreas externas. 
3.5.3 Os produtos utilizados deverão ser de tal que não seja necessária, em nenhuma hipótese, a 
desocupação dos locais de aplicação (mesmo por pessoas com alta sensibilidade tóxica) ou qualquer 
interrupção da rotina de trabalho das Unidades envolvidas. 

 
3.6 Do controle dos roedores: 

3.6.1 A desratização compreende o extermínio de ratos e ratazanas (ratus norvegicos), ratos de 
telhado (rattus-rattus) e/ou camundongos (mus-musculus). 
3.6.2 O combate deverá ser realizado por técnicos capacitados, munidos de equipamentos 
apropriados e utilizando modernas técnicas para o extermínio seguro de roedores. 
3.6.3 O serviço será desenvolvido segundo a metodologia abaixo:  

a) Inspeção dos locais atingidos pela praga; 
b) Identificação dos tipos de roedores; 
c) Seleção da melhor isca atrativa e da mais adequada armadilha; 
d) Instalação das iscas e armadilhas; 
e) Monitoramento das iscas e armadilhas 
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3.7 Do controle dos cupins: 
3.7.1 A descupinização compreende o extermínio das colônias de cupins, utilizando métodos e 
produtos químicos ou biológicos comprovadamente eficazes, contra as várias espécies existentes nos 
edifícios da CONTRATANTE. 
3.7.2 O combate deverá ser realizado por técnicos capacitados, munidos de equipamentos de 
segurança individual apropriado e utilizado modernas técnicas para o extermínio seguro das diversas 
espécies de cupins.  
3.7.3 Será essencial determinar as espécies de cupim que estão sendo combatidas, especialmente se 
são cupins-de-madeira-seca (que não saem da madeira) ou cupins que vem pelo solo, para então 
determinar as estratégias de controle específicas para cada caso.  
3.7.4 Embora o método mais usado seja a aplicação de inseticidas químicos, serão aceitos métodos 
alternativos que incluem barreiras fiscais, iscas, atmosferas modificadas e controle biológico, desde 
que comprovadamente eficazes. 
3.7.5 Não será permitido o uso de inseticida organoclorado por serem proibidos no Brasil. 
3.7.6 O serviço será desenvolvido seguindo as etapas abaixo: 

a) Inspeção dos locais atingidos pala praga, nas Unidades indicadas; 
b) Identificação das colônias e das espécies de cupins; 
c) Aplicação de inseticida e tratamento especifica para cada espécie; 

 
3.8 Do controle dos pombos: 

3.8.1 O controle dos pombos será realizado seguindo o roteiro de atividades abaixo: 
a) Inspeção dos locais atingidos pela praga – constitui vistoria minuciosa, juntamente com 
preposto indicado pela SUCOP, das dependências dos edifícios objetivando identificar os locais 
infestados. 
b) Limpeza dos locais infestados – a contratada realizará a limpeza dos locais infestados como 
medida prévia obrigatória já que as fezes dos pombos são elementos de alta programação de 
microorganismos patogênicos. A limpeza deverá ser realizada umedecendo-se as fezes com água, 
água sanitária ou outro desinfetante, procedendo-se, então, a limpeza e descontração do local. Os 
resíduos terão destinação sanitária especifica e não poderão ser descartados no lixo doméstico. A 
finalização do serviço de limpeza utilizará bactericidas específicos que completem a total 
descontaminação dos locais limpos. 
c) Aplicação de barreiras químicas – Aplicação de gel repelente sem cheiro e atóxico, que causa 
sensação de queimadura nos pombos espantando-o gradativamente do local. O processo deverá 
ser gradativo e eficaz de modo que a ave seja repelida sem comprometer sua integridade física. 
Em alguns locais e situações especificas poderá ser necessária a aplicação de liquido repelente, 
atóxico, que tem como principio ativo apenas o odor que provoque o abandono do abrigo. 
e) Espiras – Consistente na instalação de espiral telescópica em aço inoxidável, que impeça o 
pouso das aves em alguns locais como: beirais, parapeitos, muros grandes e pontos retos e/ou 
curvas de curta e longa distância, tornando a plataforma de pouso instável de permanência. Não 
provoca nenhum ferimento à ave. 
f) Fios tencionados – A fixação dos fios tencionados nas calhas, parapeitos, beirais e quaisquer 
outras superfícies a critério da situação encontrada, objetivando dificultar o pouso das aves. Não 
provoca nenhum ferimento à ave. 
g) Telas protetoras – Instalações de telas protetoras com objetivo de bloquear a entrada de 
pombos e outras aves e pássaros em áreas abertas como galpões, vãos livres, pontos diversos de 
edificações, caixas de ar condicionados, telhados, ferros e marquises. 
h) Conscientização dos servidores – Para o controle de pombos a principal arma utilizada no ao 
combate além da limpeza é a retirada de toda e qualquer fonte de alimento e abrigo para os 
animais, neste sentido a contratada deverá orientar as servidores, exortando-os a não deixar 
alimentos jogados pelo chão; a manjar reações, guarnições e restos alimentares com cuidado, a 
condicionar o lixo orgânico em locais fechados fora do alcance dos pombos e de outras pragas 
urbanas (baratas, moscas, roedores). 



 
 
 

COPEL-PREGÃO 002/2021-COPEL-pág 17/38 

3.9 Desalojamentos de morcegos:        
3.9.1 Tal serviço consistirá na retirada dos morcegos, utilização de substâncias atóxicas, chamados de 
repelentes, implantação de barreiras físicas através da obstrução dos abrigos, limpeza dos forros e 
locais onde os morcegos estejam abrigados. 
3.9.2 A limpeza do forro deverá ser realizada visando eliminar resíduos de fezes e odores causados 
pela formação de colônias e morcegos. 
3.9.3 Na prestação deste serviço qualquer informação de matança indiscriminada de tais mamíferos, 
ficará a empresa sujeita as sanções administrativas, assim como as penalidades advindas da 
legislação que protege tais animais. 

 

3.10 Limpeza dos Reservatórios de Água: 
a) A manipulação de produtos químicos só pode ser feita por funcionários da empresa contratada, 
utilizando o EPI (equipamento de proteção individual) de acordo com as normas do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social; 
b) Os produtos químicos, concentrados ou em solução, devem ser guardados em recipientes bem 
vedados, com rótulos que especifiquem com exatidão o seu conteúdo, e mantidos ao abrigo da luz, 
do calor e da umidade; 
c) Interromper o abastecimento do reservatório fechando o registro do hidrômetro ou limitador de 
consumo. No caso de reservatório com compartimentos independentes, selecionar um deles e 
interromper o abastecimento pelo outro compartimento; 
d) Desligar o circuito do automático da boia que comanda a bomba da instalação elevatória; 
e) Esvaziar o reservatório pelo comando manual de elevatória, até um palmo de água; 
f) Inspecionar (fotografar) toda a impermeabilização das paredes dos reservatórios; 
g) Fechar as saídas de distribuição de Água potável; 
h) Com o reservatório vazio escovar as paredes e o fundo do reservatório com escovas de cerdas de 
nylon ou piaçava e retirar o material desprendido. Pode ser usado esguicho de água nas paredes e no 
fundo, removendo as águas de lavagem para o dreno do reservatório; 
i) Enxaguar todo o reservatório com água da rede de abastecimento, lançando os resíduos para o 
dreno; 
j) Proceder a desinfecção, terminando o procedimento de limpeza, pincelar as paredes e o fundo do 
reservatório com uma solução do desinfetante (dicloroisocianurato de sódio a 1,0% (10 g/l) na base 
de 2 (dois) litros por metro quadrado de superfície;   
k) Permitir tempo de contato de 01(uma) hora;  
l) Enxaguar as paredes com água tratada e expurgando o excesso de cloro; 
m) Encher o reservatório, procedendo analise de cloro residual (2,0 mg/l); 
n) Registrar todo o procedimento em relatório apropriado para posterior entrega à CONTRATANTE. 
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3.11 As quantidades dos serviços são as seguintes: 
 

Ord. Unidade Endereço Necessidade de serviços Área 

1 AQUIDABÃ 
Avenida Castelo Branco, nº 154 
Santo Antônio Além do Carmo 
(enfrente o largo do Aquidabã) 

Serviços de dedetização, 
desratização, descupinização, 
desalojamento de 
pombo/morcego 

1.836 m² 

2 MORRO 

Avenida Presidente Castelo 
Branco, nº 95 Aquidabã (próximo 
ao túnel Américo Simas sentido 
Aquidabã). 

Serviços de dedetização, 
desratização, descupinização, 
desalojamento de 
pombo/morcego 

4.287 m² 

Área total m²: 6.123 m² 

TOTAL (04 aplicações – contrato de 12 meses)  

 

Ord. Unidade Endereço 
Necessidade de 
serviços 

Reservatórios de água 
(Qde x capacidade) - 
higienização 

1 AQUIDABÃ 

Avenida Castelo Branco, nº 
154 Santo Antônio Além do 
Carmo (enfrente o Largo do 
Aquidabã) 

Lavagem de 
reservatório de água 

26 m³ 

2 MORRO 

Avenida Presidente Castelo 
Branco, nº 95 Aquidabã 
(próximo ao Túnel Américo 
Simas sentido Comercio). 

Lavagem de 
reservatório de água 

16 m³ 

SUBTOTAL (01 lavagem) 42 m³ 

 
4.0 - FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
4.1 O serviço deverá ser efetuado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do 
recebimento da nota de empenho e da Autorização de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 
4.2 A nota Fiscal somente será liberada para pagamento mediante ATESTO do Setor de Gestão de 
Serviços, após realização dos serviços. 
4.3 Ao responsável pelo recebimento dos serviços caberá o direito e o dever de conferir a quantidade 
solicitada, qualidade dos serviços e a dimensão executada. No caso do produto ser reprovado no 
momento da aplicação, o fornecedor terá a obrigação de refazer o serviço no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
5.0 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
5.1 O preço contratado só será reajustável, atendendo a legislação pertinente, após o prazo de 12 (doze) 
meses da data da proposta, sendo adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E), 
ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época, inclusas todas as despesas com tributos, 
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emolumentos, contribuições sociais fiscais, parafiscais, peças de reposição, manutenção preventiva, 
fretes, seguros e quaisquer outras que forem de vidas.  
5.2 O pagamento à CONTRATADA será efetuado exclusivamente por crédito em Conta Corrente, Banco 
237 – Bradesco S.A., conforme determinado no decreto Municipal n° 23.856 de 03 de abril de 2013 (art. 
1° a 4°), com observância das exceções ali previstas (art. 5°, parágrafo único), no prazo de até 20 (vinte) 
dias úteis, contados da apresentação da nota Fiscal correspondentes aos serviços efetivamente 
prestados e em conformidade com a legislação vigente, devidamente atestada pelo servidor/Comissão 
de Recebimento.  
5.3 No valor pago pela CONTRATANTE estão incluídas todas as despesas da contratada necessária à 
execução dos serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional ao estipulado no presente contrato.   
5.3.1 Somente serão pagos os serviços realmente realizados. Assim sendo, os serviços de controle de 
vetores e pragas serão pagos 04 (quatro) vezes e o de lavagem de reservatórios 02 (duas) vezes dentro 
do prazo do contrato de 01 (um) ano. 
5.4 O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na fonte 
pagadora (secretaria Municipal da Fazenda-SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributária por 
definição legal, na ocasião do pagamento da fatura.  
5.5 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação da fatura será suspensa para que a contratada tome as providências necessárias á sua 
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, 
devidamente corrigida.  
5.6 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o decurso 
do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas 
forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
5.7 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajuste de preço ou correção monetária. 
 
6.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços em estrita observância às especificações constantes 
de sua proposta e neste tempo de referência, que independentemente de transcrição o integram para 
todos os fins de direitos, e mais; 

6.1.2 Afixar cartazes informando a realização da desinfecção, com a data da aplicação, o nome do 
produto, grupo químico, telefone do centro de informação toxicológica e números das licenças 
sanitárias e ambientais. 
6.1.3 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários securitários, tributos e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal, necessário à execução do 
contrato bem como sobre a mercadoria. 
6.1.4 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar à contratante 
ou terceiros, tendo como agente a contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos. 
6.1.5 Cumprir os prazos de execução dos serviços pactuados. 
6.1.6 Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, comprovação de cumprimento de 
obrigações tributárias e sociais exigidos por legislação vigente. 
6.1.7 Executar fielmente o objeto deste contrato, comunicando, imediatamente, ao representante 
legal da CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.  
6.1.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 
6.1.9 Oferecer garantia, contada a partir da execução dos serviços e aprovação da CONTRATANTE. 
6.1.10 Prestar os serviços objeto deste instrumento a partir do recebimento da Ordem de serviço. 
6.1.11 Fornecer, sempre que solicitado, documentos que comprovem a manutenção das condições 
de habilitação exigidas para a contratação. 
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6.1.12 Quando da assinatura do contrato, indicar preposto para representá-la, sempre que for 
necessário. Durante o período de vigência do contrato fornecendo a CONTRATANTE todos os dados 
necessários para que se possa realizar eventuais chamados. 
6.1.13 Arcar com todos os equipamentos, insumos e ferramentas necessários para execução dos 
serviços contratados. 
6.1.14 Primar pela imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
CONTRATANTE na execução dos serviços. 
6.1.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal ou municipal, as normas de 
segurança da administração, adotando os critérios de segurança da legislação vigente, isentando a 
Administração de quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho na execução dos 
serviços.  
6.1.16 Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que 
involuntariamente, provocados por ineficiência, omissão, ou irregularidades cometida por seus 
funcionários durante o desempenho de tarefas e execução dos serviços.  
6.1.17 Refazer às suas custas todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões ou 
quaisquer outras irregularidades constatadas pela CONTRATANTE, inclusive com nova aplicação 
durante o período de vigência da garanti, para os serviços de desratização e descupinização.  
6.1.18 Manter a CONTRATANTE informada quanto às mudanças de endereço, telefone, fax e/ou 
email, como também fornecer o número de telefone de plantão, se houver. 
6.1.19 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: equipamento, fretes, 
matérias, ferramentas, mão-de-obra, impostos, seguros, tarifas, taxas, salários, encargos, sociais, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários, de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem 
devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços do contrato, ficando a CONTRATANTE 
isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 
6.1.20 Não transferir a outrem, na forma do inciso VI, do art. 78, da lei 8.666/93, no todo ou em 
parte, o contrato.  
6.1.21 Apresentar ao fiscal do contrato, antes de iniciar a execução do serviço, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente do conselho profissional competente do 
serviço a ser executado. 

 
7.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 Pagar, no vencimento, as faturas apresentadas pela CONTRATADA correspondentes aos 
fornecimentos. 
7.2 Credenciar servidor para autorizar e requisitar o serviço perante a CONTRATADA. 
7.3 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas no 
serviço. 
7.4 Prestar à CONTRATADA, com clareza, as informações necessárias à entrega dos serviços solicitados e 
à emissão das Notas Fiscais/Faturas. 
7.5 Proceder ao acompanhamento e a fiscalização dos objetos do contrato e a expedição do atestado de 
tal execução através do responsável da SUCOP. 
7.6 Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizeram necessários à compreensão das 
especificações dos serviços, informações técnicas e dados completares que se tornem necessários à boa 
realização dos serviços colaborado e interpretação. 
7.7 Analisar e responder, em tempo hábil, às solicitações escritas da CONTRATADA, referentes aos 
esclarecimentos sobre os serviços contratados. 
7.8 Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, método de trabalho, 
distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 48 (quarenta e 
oito) horas. 
7.9 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventual multa. 
7.10 Conferir os serviços executados, confrontando-os as Notas Fiscais/Faturas emitidas. 
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8.0 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
8.1 A fiscalização e acompanhamento operacional da execução do contrato ficará a cargo do Setor de 
Gestão de Serviços (SEGES). 
8.2 A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 
8.3 A Fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos.   
8.4 Todos os contatos formais da CONTRATANTE e vice-versa, far-se-ão por escrito, através de carta ou 
ofício, com os objetivos indicados nos subitens abaixo. Contatos não formais não serão considerados na 
solução das pendências contratuais. 
8.5 Transmitir a CONTRATADA as determinações e instituições da CONTRATANTE. 
8.6 Registrar as irregularidades ou falhas encontradas na execução dos serviços ou no fortalecimento de 
móveis, anotando as observações que julgar necessárias, assinando em conjunto com o representante 
da CONTRATADA.  
8.7 Requer à CONTRATADA a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas 
obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS, para com seus 
empregos, caso estas não acompanharem a fatura de serviços. 
8.8 Dirimir dúvidas apresentadas pela CONTRATADA referente aos assuntos relacionados ao objeto do 
contrato. 
8.9 Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de trabalho, 
distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
8.10 Notificar à CONTRATADA os erros ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços, 
fixando-lhe o prazo para corrigi-los. 
8.11 No caso de inobservância pela CONTRATADA das exigências da CONTRATANTE, terá esta, além do 
direito de aplicação das sanções previstas neste contrato, o de suspender a execução dos serviços e 
sustar o pagamento de quaisquer notas fiscais/faturas. 
8.12 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
servidor em exercício na CONTRATANTE, designado pelos seus respectivos gestores, podendo ser 
auxiliado por outro(s) servidor(es) igualmente designado (s). 
8.13 Poderão ocorrer ajustes ou modificações posteriores para atender requisitos legais e instruções 
posteriores visando disciplinar a gestão desses serviços. 
8.14 A fiscalização será exercida no interesse da Administração, não excluindo nem reduzindo a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive parente terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implicará co-responsabilidade do poder público, de seus agentes ou prepostos.  
8.15 Quaisquer exigências da fiscalização, dentro do objeto da licitação, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 

9.0 - VIGÊNCIA DO CONTRATO 
9.1 O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, a critério da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA, por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite definido no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
 

10.0 - RESPONSABILIDADES 
10.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros, em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, preposto ou subordinados. 
10.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os atributos, 
contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a 
compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 
de solicitar revisão de preços por recolhimento determinados pela autoridade competente. 
10.3 Ficando comprovado, depois do contrato celebrado antes da prestação do serviço que a 
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, 
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encargos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais 
valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pego à 
CONTRATADA.  
10.4 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidades caberão, exclusivamente à CONTRATADA, cabendo a esta apresentar trimestralmente  
a quitação das obrigações previdenciárias. 
 

11.0 – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
11.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos 
em decorrência direta ou indireta do presente contrato, ou da execução, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 
11.2 O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na fonte 
pagadora (Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ) na ocasião do pagamento da nota fiscal/fatura, por 
se tratar de responsabilidade tributária por definição legal. 
11.2.1 Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços. 
11.3 A CONTRATADA declara haver levando em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 
contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despensas incidentes sobre a 
compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 
de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
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ANEXO  II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021  

Data de abertura:  

Nome da empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

CEP:  

Telefone: (DDD)  

E-mail:  

Validade de proposta:                               
Prazo de execução dos serviços: 

 

ITEM DESCRIÇÃO  UND QUANT R$ UNIT R$ TOTAL 

1.0 Serviços de dedetização, desratização, 
descupinização, desalojamento de 
pombo/morcego 

 
M² 

 
6.123 

 
5,50 

 

2.0 Serviços de Lavagem de reservatório de 
água 

M³ 42 56,00  

VALOR GLOBAL (R$)  

 
Declaramos que: 
a) nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos para execução dos serviços, mão 
de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, transporte horizontal e vertical, sinalização e 
proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o 
BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração 
devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação. 
b) o preço proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
c) executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP, assumindo, 
desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços; 
d) temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância 
com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
e) no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros 
gravames que possam incidir sobre o objeto licitado. 

 

LICITANTE 
 

     /    /       Data  
 Assinatura/Carimbo 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Identificação da Licitação) 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do 
disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 
 

(Cidade/UF), ____ de _________________ de _____ 
 

 

(Assinatura e identificação do declarante) 
 
Observação: 
 

Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 
representante legal ou mandatário. 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 
 
 
 
 
(nome da empresa) _________________________________________________________, inscrita 
no CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
__________________________________, portador da carteira de identidade nº _______, e do CPF 
nº _____________________, sediada (endereço completo) _____________________, DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não 
emprega menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
bem como não emprega, para qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 

(Cidade/UF), ____ de _________________ de _____. 
 
 

 

(Assinatura e identificação do declarante) 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº do Edital) a (nome da empresa), CNPJ nº ________, 
sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) 
impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

(Cidade/UF), ____ de _________________ de _____ 
 

 

(Assinatura e identificação do declarante) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: A declaração deverá ser assinada por representante legal da licitante. 
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ANEXO VI 
 
 

TERMO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
A empresa, abaixo denominada, efetuou vistoria nas Sedes da SUCOP, onde serão realizados os 
serviços de dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem 
de reservatório de água, objeto do Pregão Eletrônico 002/2021 - SUCOP, bem como, efetuou 
minucioso estudo e verificação dos locais, tomando ciência de todas as peculiaridades, 
características, condições e exigências com relação à execução dos serviços, visando a sua 
participação no referido Pregão Eletrônico. 
 
Salvador, ______ de _________________________ de _____. 
 
 
______________________________________________________ 
(Razão social e CNPJ da empresa) 
 
______________________________________________________ 
(Representante da empresa, responsável pela vistoria, devidamente identificado) 
 
 
___________________________________________ 
Responsável pela unidade vistoriada 
(nome da unidade e identificação do servidor da SEFAZ)
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO ÚNICA – ASSINATURA DO CONTRATO 
 
Declaramos que entre os dirigentes, gerentes, sócios responsáveis técnicos e demais profissionais 
não figuram servidores da Prefeitura Municipal do Salvador – PMS; 
Que não incorremos em quaisquer das condições impeditivas de participação nesta licitação; 
Que dispomos ou disporemos até a data de assinatura do contrato, dos equipamentos, instalações e 
pessoal especializado para realização dos serviços; 
Endereço para correspondência: ---------------------------------------. Número do telefone e e-mail: ----------
---------------- Responsável pela assinatura do Contrato: Nome --------------------------------------------------  
RG ---------------------------------------- CPF/MF------------------------------------------------------ 
Cargo e função na empresa---------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Salvador,..........de.................................de 2021. 
 

 
 

(Cidade/UF), ____ de _________________ de _____ 
 

 

(Assinatura e identificação do declarante) 
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ANEXO VIII 

MINUTA - CONTRATO nº /2021 
Processo Administrativo nº 97019/2021 
Pregão Eletrônico nº 002/2021 

 

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, que, entre si, celebram de 
um lado como CONTRATANTE a SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS 
PÚBLICAS DO SALVADOR, e do outro, como CONTRATADA a empresa   , na 
forma abaixo, que observam, aceitam e se obrigam a cumprir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 
A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP, pessoa jurídica de direito 
público, Autarquia Municipal, vinculada à SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
OBRAS PÚBLICAS, com Sede na Av. Marechal Costa e Silva, s/n - Dique do Tororó, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr.   , portador do 
CPF/MF nº   e a empresa  , pessoa jurídica de direito privado, estabelecida      , inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº  , neste ato representada Sr.      , residente e domiciliado nesta Capital, portador do CPF/MF nº  , 
doravante, denominados, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 
O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual, com 
vistas à execução dos serviços definidos e especificados na Cláusula Quarta – Do Objeto, sendo que 
sua lavratura foi, regularmente, autorizada em despacho datado de    , do Superintendente, exarado 
no processo administrativo nº 97019/2021. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico, nos termos e condições do 
Edital de Licitação nº 002/2021, cujo resultado foi homologado em  , pelo Superintendente, publicado 
no DOM nº   , pág.  , de     , conforme consta do Procedimento Administrativo retro mencionado, 
submetendo-se as partes às disposições constantes nas Leis Municipais nº 6.148/2002, Lei nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 (ME e 
EPP), Lei nº 12.846/2013, Decretos Municipais nºs 13.724/02 (alterado pelo Dec. nº 15.814/2005), 
15.611/2005 (alterado pelo Dec. nº 20.200/2009), 15.814/2005, 15.984/2005 e 32.562/2020 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua 
atual redação e na Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber, e às cláusulas e condições aqui 
estabelecidas e às determinações da SUCOP. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO 
4.1 - Execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, dos serviços de dedetização, 
desratização, descupinização, desalojamento de pombo/morcego e lavagem de reservatório de água, 
nas instalações da SUCOP, na forma do Anexo I – Termo de Referência e conforme sua proposta, a 
qual faz parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui, integralmente, fosse 
reproduzida, objeto do Pregão Eletrônico nº 002/2021.  
4.2 - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de 
quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderão ocorrer, salvo 
quando e segundo a forma e às condições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO 
Os serviços aqui contratados por empreitada a preços unitários, serão executados e pagos, conforme 
disposto no Termo de Referência. A Contratada alocará todos os equipamentos, pessoal, materiais 
necessários e tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS 
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Os preços unitários correspondentes aos serviços contratados são os constantes da Proposta da 
Contratada, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes do 
Edital, devidamente rubricados pelos representantes das partes. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR 
7.1 - Dá-se ao presente o valor global de R$ (), resultante da multiplicação das quantidades de serviços 
constante da planilha orçamentária pelos preços unitários, propostos pela Contratada. (data da 
proposta ) 
7.2 - Encontram-se inclusos no valor supra, todos os custos necessários à prestação dos serviços 
contratados. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO EMPENHO E DOTAÇÃO 
As despesas correrão por conta dos recursos previstos no orçamento da SUCOP, Unidade 
Orçamentária: 61.60.02; Subação: 250130-Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos; Fonte 
de Recurso: 0.01.00-Tesouro; Natureza das Despesas: 3.3.90.39-Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. 
 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
9.1 - Os serviços efetivamente executados serão pagos em função do preço unitário da proposta de 
preços da Contratada e de acordo com o Termo de Referência. 
9.2 - O pagamento será realizado mediante:  

9.2.1 - Apresentação de Nota Fiscal/Fatura, correspondente aos serviços efetivamente realizados 
em cada etapa e ocorrerá até o 20 (vigésimo) dia útil posterior à data de sua aprovação pela 
Fiscalização da SUCOP e de acordo com os procedimentos da Autarquia, exigida a apresentação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento equivalente do conselho profissional 
competente devidamente recolhida, antes do primeiro pagamento. 
9.2.2 - O pagamento a que se refere a alínea “a”, fica subordinado, também, à comprovação dos 
incisos listados abaixo, com base no art. 1º do Decreto Municipal Nº 15.549  de 11 de março de 
2005: 

 

I - o recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);  
II - o recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
III - a entrega dos vales transporte; 
IV - a entrega dos vales refeição; 
V – o pagamento do salário, em conformidade com o art. 1º do Decreto Municipal nº 15.549 de 
11 de março de 2005.  
VI - a comprovação da Regularidade no Cadastro Informativo Municipal/CADIN (art. 34, da Lei 
Municipal nº 8421/2013) 

 

9.2.3 - No pagamento reter-se- à o valor correspondente ao INSS e ISS. 
9.3 - o pagamento será efetuado, exclusivamente, junto ao banco Bradesco, por credito na conta 
corrente, indicada pelo licitante, em atendimento ao Decreto Municipal nº. 23.856 de 03 de abril de 
2013, publicado no DOM de 04/03/2013, pág. 5. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO 
O reajustamento dos preços será procedido, atendendo a legislação pertinente, após o prazo de 12 
(doze) meses da data da proposta, sendo adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial 
(IPCA-E), ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1 - Quanto ao objeto: 

a) A CONTRATADA obriga-se a realizar suas atividades utilizando profissionais especializados, em 
número suficiente, evitando o excesso de jornada de trabalho, cabendo-lhe total e exclusiva 
responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os negócios jurídicos e que 
lhe atribua responsabilidades, com ênfase na trabalhista, previdenciária, tributária e cível. 
b) Prestar os serviços em termos da mais alta qualidade, obedecendo aos procedimentos 
operacionais estabelecidos pela CONTRATANTE, mantendo sob sua exclusiva responsabilidade toda 
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supervisão, direção e força de trabalho, para execução completa e eficiente dos serviços, objeto 
deste contrato; 
c) Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE quaisquer erros, omissões, incorreções ou 
discrepâncias eventualmente encontradas em especificações dos serviços, antes e/ou durante a sua 
execução. 
d) Não introduzir nenhuma modificação nas especificações dos serviços, sem o consentimento 
prévio, por escrito da CONTRATANTE. 
e) Programar e propor métodos de trabalho a serem empregados na execução dos serviços 
submetendo-os à apreciação da CONTRATANTE. 
f) A CONTRATANTE fica autorizada a realizar retenção proporcional aos encargos previdenciários e 
trabalhistas, cuja quitação não seja comprovada na forma contratual, bem como contratar, em 
nome da CONTRATADA, profissional que execute o cálculo e recolhimento de tais verbas aos 
órgãos arrecadadores. 
g) Constatada, de forma inequívoca, a mora total ou parcial no cronograma de prestação de 
serviços, a CONTRATADA autoriza à CONTRATANTE a contratar terceiro, em seu nome, para que 
realize a obrigação da CONTRATADA podendo, a CONTRATANTE inclusive, reter parte ou todo o 
crédito da CONTRATADA para a remuneração deste terceiro. 
h) Manter uma representação ou escritório administrativo em Salvador/BA. 
i) Conforme disposto no Termo de Referência, item 6. 

 

11.2 - Quanto à fiscalização: 
a) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da CONTRATANTE, proporcionando 
fácil acesso aos serviços em execução e atendendo, prontamente, às observações e exigências que 
lhe forem feitas. 
b) Atender, imediatamente, à notificação da CONTRATANTE, quando esta solicitar a alteração de 
métodos inadequados de trabalho e, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a suplementação e/ou à 
melhoria da unidade de força de trabalho, sem prejuízo das penalidades cabíveis pelo 
descumprimento destas exigências. 
c) Atender solicitação da CONTRATANTE de aumento ou diminuição do quantitativo de serviço, 
sempre que a variação no volume dos mesmos assim o requerer. 
d) Fornecer, quando solicitados pela CONTRATANTE, os elementos indispensáveis à apropriação 
dos serviços, bem como dados estatísticos relativos a absenteísmo, acidentes do trabalho etc. 
e) Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal, referente a este contrato, por parte 
do órgão responsável da CONTRATANTE. 
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação fiscal, previdenciária, trabalhista e CADIN Municipal; 
g) Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, bem, como, 
sobre a não execução de serviços, providenciando sua imediata correção, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

 

11.3 - Quanto aos empregados envolvidos nos serviços: 
a) Manter em dia o registro das suas unidades de força de trabalho, em livro próprio ou em fichas 
devidamente rubricados, exibindo os livros ou fichas mencionados, conforme o caso, sempre que 
solicitado pela CONTRATANTE, bem como atualizar as anotações nos documentos de cada unidade 
de força de trabalho. 
b) Responsabilizar-se pelo adimplemento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 
previdenciárias decorrentes do desempenho das atividades de seus empregados, em consonância 
com a legislação vigente e com o estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho vigente. 
c) Realizar o pagamento da remuneração das atividades de suas unidades de força de trabalho, 
impreterivelmente, até o 5.º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturamento dos serviços, 
independentemente do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATANTE. 
d) Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado cuja permanência nos serviços seja 
considerada indesejável, substituindo-o de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE. 
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e) Atender a todos os encargos e despesas decorrentes de alimentação e transporte dos seus 
empregados (vale-transporte e auxílio alimentação), bem como as de seguro contra acidentes no 
trabalho, das leis trabalhistas e da previdência e assistência social, os depósitos relativos aos 
tributos e emolumentos federais, estaduais e municipais, relacionados direta ou indiretamente com 
a prestação dos serviços, comprovando o cumprimento destas obrigações junto à CONTRATANTE 
sempre que solicitado; 
f) Realizar exame médico admissional (clínico conclusivo de aptidão) de seus empregados; 
g) Atender às disposições legais quanto à duração da jornada de trabalho, descanso semanal, 
intervalo entre as jornadas, bem como quaisquer outras que venham a surgir na vigência deste 
Contrato. 
h) A CONTRATADA é considerada para todos os efeitos legais como única pagadora e responsável 
por todas as obrigações sociais e trabalhistas das unidades de força de trabalho, não se 
reconhecendo qualquer responsabilidade da Administração pelo desatendimento dessas 
obrigações. 
i) Não obstante a responsabilidade acima assentada, desde já fica ajustado que caso alguma 
unidade de força de trabalho da CONTRATADA venha a reclamar contra a CONTRATANTE perante 
o Judiciário Trabalhista, mesmo após o término de vigência contratual, a CONTRATADA fica 
obrigada a efetuar o pagamento de quaisquer verbas objeto da condenação, inclusive custas e 
honorários advocatícios. 
j) Assumir, integralmente todos e quaisquer ônus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, 
Social, Tributária e Trabalhista, sem repassá-las, sob qualquer hipótese, à CONTRATANTE. 
k) Fica declarada, pelas partes, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e a unidade de força de trabalho da CONTRATADA, designados para os serviços, 
objeto deste contrato. 
l) Assumir responsabilidade, direta e total, por quaisquer danos causados por sua unidade de força 
de trabalho, às instalações ou a quaisquer dos equipamentos da CONTRATANTE, bem como para 
com a União, Estado, Município e/ou Terceiros. 
m) Efetuar, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos incidentes sobre sua 
atividade, e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como, respeitar todas as 
Leis Federais, Estaduais e Municipais, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas 
da sua unidade de força de trabalho. 
n) Todas as unidades de força de trabalho deverão apresentar-se com fardamento completo, de 
acordo com as funções a serem desempenhadas, bem como crachás de identificação; 

 

11.4 - Quanto ao regime de execução dos serviços: 
a) Adotar o calendário e horário de trabalho da CONTRATANTE, sujeitando-se às conveniências e 
necessidades do serviço; 
b) Administrar os sistemas de transporte e alimentação, dos seus empregados, arcando com todas 
as despesas decorrentes dos serviços; 
c) Obedecer as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABTN e o Termo de 
Referência, na execução do objeto deste Contrato. 
d) Executar este Contrato de acordo com o que nele foi estabelecido e aceito, sob pena de sujeitar-
se às prescrições da Lei Federal nº 8.666/93, art. 87 com seus incisos e parágrafos. 

 

11.5 - Quanto a outros tópicos: 
a) Não divulgar, nem fornecer, sob pena da Lei, dados e informações referentes aos serviços 
realizados, nem os que forem transmitidos pela CONTRATANTE, a menos que autorizado por esta, 
por escrito. 
b) Ressarcir qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, à CONTRATANTE ou a 
terceiros. 
c) A CONTRATADA compromete-se a cumprir o quanto disposto na Lei 8.213/1991. 
d) A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que esta tiver, 
decorrentes de: 
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i) Recolhimento judicial de indenização administrativa, conforme previsto no Enunciado 331, II 
(trezentos e trinta e um inciso segundo) do TST, ou recolhimento judicial de titularidade de 
vínculo empregatício da sua unidade de força de trabalho, com a CONTRATANTE, ou qualquer 
empresa do mesmo grupo econômico; 
ii) Recolhimento judicial ou administrativo de solidariedade ou subsidiariedade da CONTRATANTE 
ou de qualquer outra empresa do mesmo grupo econômico no cumprimento das obrigações 
trabalhistas e/ou previdenciárias da CONTRATADA. 

 

11.6 - O não cumprimento das obrigações descritas nesta cláusula, por qualquer razão, autorizará a 
Contratante a rescindir, unilateralmente, o presente contrato, sujeitando, a contratada, á indenização 
por perdas e danos, tendo em vista o caráter de essencialidade do serviço objeto deste Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1 - Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das 
especificações dos serviços, informações técnicas e dados complementares que se tornem necessários 
à boa realização dos serviços, colaborando no seu estudo e interpretação. 
12.2 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de trabalho, 
distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
12.3 - Notificar à CONTRATADA, erros ou irregularidades encontrados na prestação dos serviços, 
fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substituí-los. 
12.4 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação da eventual multa. 
12.5 - Conferir os serviços executados, confrontando-os com as faturas emitidas. 
12.6 – Conforme disposto no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
13.1 - A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do 
fornecimento de mão-de-obra, necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. 
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos 
ou subordinados ou ainda por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou a 
terceiros. 
13.2 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 
com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou 
subordinados. 
13.3 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente 
contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão exclusivamente à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA SUCOP 
Constituem direitos e prerrogativas da SUCOP, além dos previstos em outras leis, os constantes dos 
arts. 58, 59, e 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 
15.1 - A Contratada sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas 
obrigações, às penalidades previstas na Lei 10.520/02, Lei Municipal 6.148/02, Decreto Municipal 
15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 
na sua atual redação e Lei Municipal 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais, nas 
situações a seguir: 

15.1.1 - Advertência, quando ocorrer atraso na execução dos serviços em até 10 (dez) dias da 
data fixada. 
 

15.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) 
meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando o 
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fornecedor deixar de atender as especificações técnicas relativas aos serviços, previstas no 
edital, contrato ou instrumento equivalente; 
15.1.3 - Nos casos de: retardamento imotivado na execução dos serviços ou quando houver 
reincidência de atraso por mais de 10 (dez) dias: 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o 
valor da fatura dos serviços, além de suspensão de 3 (três) meses; 
b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura do dos 
serviços, realizado com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o 
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) 
meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura do dos serviços, realizados com 
atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 

15.1.4 - Paralisar os serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão 
de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. 
15.1.5 - Entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada, deteriorada ou 
danificada: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e declaração 
de inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) meses. 
15.1.6 - Alterar qualitativa e quantitativamente substâncias dos produtos fornecidos: multa de 
20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses; 
15.1.7 - Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber o empenho: 
multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) 
meses. 
15.1.8 - Adulterar ou alterar substâncias químicas, características físicas, químicas ou biológicas 
dos materiais fornecidos: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho 
e declaração de inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) meses. 
15.1.9 - Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no âmbito da 
Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos 
processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 
no recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) 
meses. 

15.2 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal 
esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do 
Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
15.3 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a 
pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da apenação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
15.4 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais, serviço ou obra, após 
prévio processo administrativo, ou cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal da 
Administração. 
15.5 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau 
da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal. 
15.6 - As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, 
nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em 
consequência do inadimplemento das condições contratuais. 
 

15.6.1 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa. 
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15.7 - As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da 
infração cometida pelo adjudicatário. 
15.8 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 
15.9 - As penalidades aludidas nesta cláusula, não prejudicam a responsabilidade civil e criminal da 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços contratados serão executados, observadas as seguintes condições: 
 

a) A mão de obra utilizada pela CONTRATADA será própria e qualificada; 
b) A CONTRATANTE fica livre de qualquer ônus, referente à responsabilidade trabalhista e 
previdenciária quanto aos prepostos da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
17.1 - Os serviços contratados serão executados, sob o regime de empreitada por preço unitário, 
observados as seguintes condições: 
 

a) O contrato será executado sob regime de empreitada por preço unitário, cujo gestor 
administrativo, operacional e financeiro é a Diretoria Administrativa e Financeira/DIRAF da 
CONTRATANTE; 
b) O acompanhamento e fiscalização dos serviços, objeto deste contrato será exercido pelo Setor 
de Gestão de Serviços, representada pelo seu titular, Srª. Mônica Virginia de Santana, na forma do 
item acima e nos seguintes termos: 

 

b1) O agente administrativo transmitirá suas anotações às autoridades competentes, às quais 
competirá adotar as providências adequadas. Se a providência for urgente, a autoridade 
competente deverá ser imediatamente alertada. 

 

17.2 - A fiscalização dos serviços contratados será exercida conforme disposto no Termo de 
Referência, por preposto da CONTRATADA; 
17.3 - A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 
17.4 - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos. 
17.5 - Todos os contatos formais da CONTRATANTE e vice-versa, far-se-ão por escrito, através de carta 
ou ofício. Contatos não formais não serão considerados na solução das pendências contratuais. 
17.6 - Motivando providências escritas: 

a) Determinar a prioridade de serviços e o controle das condições de trabalho e solucionar 
quaisquer casos concernentes a esses mesmos assuntos. 
b) Sustar, desde que lhe venha ao conhecimento, qualquer serviço que não esteja sendo executado 
de acordo com o especificado neste Contrato e seus anexos ou que atente contra a segurança de 
pessoal ou bens da CONTRATANTE e/ou terceiros. 
c) As suspensões de serviços aqui referidas não eximem a CONTRATADA das obrigações e 
penalidades referentes a prazos e multas previstas neste Contrato. 
d) Recusar os serviços que não tenham sido prestados como estipulado neste Contrato e Anexos do 
edital. 
e) Solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de profissional cuja habilitação e experiência 
profissional julgar inadequada para o exercício da função ou que execute serviço que repute de 
rendimento ou qualidade não satisfatório, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA 
quaisquer ônus decorrentes das Leis Trabalhistas e Previdenciárias, bem como qualquer outra 
despesa que possa decorrer de tal fato. 
f) Transmitir à CONTRATADA as determinações e instruções da CONTRATANTE. 
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g) Registrar as irregularidades ou falhas encontradas na execução dos serviços, anotando as 
observações que julgar necessárias, assinando em conjunto com o representante da CONTRATADA. 
h) Requerer à CONTRATADA a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas 
obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus 
empregados, caso estas não acompanharem a fatura de serviços. 
i) Dirimir dúvidas apresentadas pela CONTRATADA referentes aos assuntos relacionados ao objeto 
do presente Contrato. 
j) Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de trabalho, 
distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
k) Notificar à CONTRATADA erros ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços, 
fixando-lhe o prazo para corrigi-los. 

 

17.7 - No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da CONTRATANTE, terá esta, além 
do direito de aplicação das sanções previstas neste Contrato, o de suspender a execução dos serviços e 
sustar o pagamento de quaisquer faturas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
18.1 - A SUCOP fiscalizará a execução do objeto contratado, através do Setor de Gestão de 
Serviços/SEGES não excluindo, nem reduzindo com isso, a responsabilidade da Contratada, sob 
quaisquer atos que, por acaso, cause danos a terceiros e que, sob nenhuma hipótese deverá implicar 
co-responsabilidade da Contratante. 
 

18.1.1 – Compete à Fiscalização: 
a) Expedir determinações e comunicações dirigidas à Contratada, apontando-lhe erros e as 
providências que deverão ser tomadas na execução dos serviços contratados; 
b) Rejeitar qualquer serviço que apresente má qualidade, ou não especificado, pela Contratante, 
estabelecendo prazo para substituição por escrito e sob protocolo; 
c) Apontar falhas na execução do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparações; 
d) Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas; 
e) Representar a Contratante em reuniões técnicas com a Contratada, ou terceiros diretamente 
ligados aos fornecimentos. 

18.2 - Durante a execução dos serviços não serão admitidas paralisações por prazo superior a 10 (dez) 
dias consecutivos ou alternados, salvo motivo de força maior, aceito por ambas as partes, excluídas 
quaisquer indenizações. 
18.3 - A contratante poderá à seu critério, redimensionar o número de equipes a serem 
disponibilizadas nas diversas frentes de serviços; 
18.4 - A contratante poderá à seu critério dispensar as equipes disponibilizadas, caso não atendam ao 
pré requisitos técnicos desejados; 
18.5 - A contratante deverá a cada serviço executado, fornecer as especificações técnicas conforme as 
normas de execução de obras. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO PRAZO 
19.1 - O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da data de 
sua assinatura. 
19.2 - O referido contrato poderá ser prorrogado em conformidade com o art. 57, da Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações. 
19.3 - Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo 
superior a 10 (dez) dias, salvo motivo de força maior, aceito por ambas as partes, excluídas quaisquer 
indenizações. 
19.4 - Os serviços executados serão recebidos pelo Setor de Gestão de Serviços/SUCOP, em 
conformidade com as disposições constantes na Lei Federal nº 8.666/93 e no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
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20.1 - Os serviços executados pela contratada terão garantia conforme disposto no Termo de 
Referência. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
21.1 - Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo: 
I - Unilateralmente, pela Administração: 

a) Quando necessário, por motivo devidamente justificado; 
b) Para modificação do valor decorrente do aumento ou diminuição dos quantitativos do objeto 
contratual, até o limite permitido por lei. 

II.  Por acordo, quando: 
a) Necessária a modificação do regime ou modo de execução, por verificação da inadequação das 
condições originárias; 
b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes, 
mantido o valor inicial; 

21.2 - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou 
supressões Efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, na 
forma da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
22.1 - Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 
devidos em decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da execução, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 
22.2 - O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na 
fonte pagadora (Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributária 
por definição legal, na ocasião do pagamento da fatura. 
22.3 - Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços. 
24.4 - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos 
incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 
22.5 - Ficando comprovado, durante a execução do contrato, que a CONTRATADA acresceu 
indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a 
execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso dos 
valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
23.1 - Dar-se-á a rescisão deste Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da Lei 
8.666/93, e/ou quando a CONTRATADA: 

a) Requerer falência; 
b) Transferir a outrem, parte da execução do objeto do contrato, sem a prévia autorização, por 
escrito, da CONTRATANTE; 
c) Não forem observadas as Cláusulas e condições do presente Contrato, após advertência por 
escrito; 
d) Suspender os serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos, sem justificação e/ou 
prévia autorização da CONTRATANTE; 

23.2 - O presente Contrato poderá ser revisto a qualquer época e rescindido, unilateralmente, a 
qualquer tempo, sem ônus para a Contratante. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
A vigência terá início quando da data de assinatura do Contrato e se extinguirá pelo decurso do seu 
prazo, previsto na cláusula vigésima, quando deverá ser celebrado o Termo de Quitação e 
Encerramento, onde as partes darão mútua e plena quitação de todos os direitos e deveres nele 
previstos. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA FORÇA MAIOR 
25.1 - Caso a CONTRATADA, por motivo de força maior, fique temporariamente impedida de cumprir, 
total ou parcialmente as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente a fiscalização, ainda 
que verbalmente, ratificando por escrito. Nesta hipótese, o Contrato será interrompido enquanto 
perdurarem as causas e prolongando-se estas por mais de quinze dias, qualquer das partes poderá 
propor o distrato, ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento da importância correspondente ao 
valor do serviço já executado. 
25.2 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atraso decorrente de força 
maior. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA EFICÁCIA 
O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do 
Município. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1 - Não se constituirá NOVAÇÃO o não exercício de qualquer direito previsto neste Contrato ou na 
Lei por parte da SUCOP. Permanecendo válidas e imutáveis todas as cláusulas e condições nele 
previstas e aceitas pelas partes contratados. 
27.2 - Integram o presente Contrato, independente de transcrição: Proposta da Contratada, Edital de 
Licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 002/2021, e o Procedimento Administrativo nº 
97019/2021. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO 
28.1 - As partes contratadas elegem o Foro desta Comarca como único competente para apreciar a 
dirimir as dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da execução deste contrato, excluindo 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
28.2 - E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor, para um mesmo fim e efeito. 

 
Salvador,       de  maio de 2021 

 
 

/Contratante    /Contratada 


