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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 025/2022  

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE, através da Comissão Central Permanente 

de Licitação – COMPEL, constituída pela Portaria nº420/2021, torna público para conhecimento 

dos interessados que realizará licitação, por meio de PREGÃO ELETRÔNICO – TIPO MENOR 

PREÇO, nos moldes do quanto consta do processo administrativo nº 161095/2021 - SEMGE, e 

de acordo com as condições estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico da RPGMS, 

de nº1059 /2021. 
 

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 pela Lei Municipal nº 6.148/02, Lei nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, 

Decretos Municipais nºs 15.611/05, 15.814/05, 15.984/05, 24.900/2014 e 

32.562/2020 e nº32.913/2020 das normas gerais da Lei nº 8.666/93 e Lei Municipal 

nº 4.484/92, no  que couber. 

 

2. OBJETO 
 

2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de pessoa jurídica especializada 

na prestação de serviços de caráter operacional, de natureza continuada, a serem 

executados nos Cemitérios administrados pela Prefeitura Municipal do 

Salvador/BA, visando atender as necessidades do bem público, de uso especial e 

caráter coletivo, sob a Gestão da Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP, 

nas especificações e quantidades constantes do Anexo I deste edital. 

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

licitações-e e  as especificações constantes deste edital, prevalecerão estas últimas. 

 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

3.1. Recebimento das propostas a partir das 08h00min do dia 05/07/2022. 

3.2. Abertura das propostas às 09h00min do dia 06/07/2022. 

3.3. Início da sessão de disputa de preços às 10h00min do dia 06/07/2022. 

3.4. O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para 

o recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o inicio da 

disputa. 

3.5. 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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4. ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 

4.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE. 

4.2. São participantes os seguintes órgãos: 
 

      - Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP 
 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à conta dos recursos 

consignados ao orçamento dos órgãos indicados no item 4.2 do edital, do presente 

exercício, devidamente ajustadas nas dotações do exercício subsequente, impondo-se 

sempre que seja providenciada a prévia dotação orçamentária e, se cabível, o respectivo 

pré-empenho antes da celebração de qualquer contratação a ser efetivada em 

decorrência da presente licitação. 
 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a 

todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de 

atividade pertinente ao objeto licitado. 

6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento 

diferenciado e favorecido em licitações previsto na Lei Complementar nº 123/06, desde 

que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo quarto do 

seu artigo terceiro. 

6.2.1. As empresas enquadradas nesta situação deverão apresentar a declaração de 

ME ou EPP – Anexo IV deste Edital. 

6.3. Em relação à cota reservada, somente poderão participar da licitação microempresas e 

empresas  de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso III, da Lei Complementar n. 

123/2006. 

6.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

b) Que não atendam às condições deste edital e seus anexos;  

c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;  

e) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;  

f) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº7462014-TCU Plenário);  

g) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela 

Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer 

órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 

87 da Lei nº 8.666/93. 

h) É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza 
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do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, 

houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, 

bem como de pessoalidade e habitualidade,conforme previsto na Súmula 

nº281 – TCU. 
 

7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 
 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. 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. 

7.7. Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº123/2006 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. 

7.7.1. 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. 

 

8. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

8.1. As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser encaminhados por meio 

eletrônico, via internet, para o endereço compel.semge@gmail.com. 

8.2. DOS ESCLARECIMENTOS 

8.2.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 

enviados ao pregoeiro, até (03) três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital, conforme 

artigo 19 do Decreto Municipal 32.562/2020. 
 

mailto:compel.semge@gmail.com
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8.2.1.1   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo 

de 02(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, 

e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos; 
 

8.2.1.2   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

pregoeiro, no sistema e vincularão os participantes e a administração. 

 

8.3 DA IMPUGNAÇÃO 

 

8.3.1 Até (02) dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer interessado poderá solicitar da Comissão Central Permanente de 

Licitação  impugnar o ato convocatório do pregão. 

8.3.2 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 

8.3.3 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 24(vinte quatro) horas 

contados da data de recebimento da impugnação, conforme artigo 20, §1º do 

Decreto Muncipal nº32.562/2020; 

8.3.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

8.3.5 O(s) parecer(es) de julgamento da(s) impugnação(ões) serão divulgadas 

diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no campo “mensagens”, no link 

correspondente a este Edital. 

 

 

9. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

9.1. 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. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.4.1. Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

será suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos 

participantes. 

9.5 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 inobsevância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 

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

 

10. DO ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA, DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 

FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

10.1. A licitante deverá encaminhar proposta 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. 

10.1.1 A proposta deverá ser encaminhada em campo específico, mediante a opção 

“Acesso identificado”, na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 

observado as datas e horários limites estabelecidos no item 3 deste Edital. 

10.1.2 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. 

10.1.3 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.  

10.1.4 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

10.1.5 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 ao benefícios pevistos nessa lei. 

10.1.6 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. 

10.2. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

10.2.1 Qualquer elemento que possa identificar o licitante através da sua proposta 

eletrônica, antes da sessão pública, importará na sua desclassificação.  

10.2.2 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a 

proposta, os documentos de habilitação anteriormente encaminhados. 

10.2.3 O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do pregão quando constatar 

que a avaliação da conformidade da proposta tiver duração superior a 01(um) 

dia, nos termos do inciso III do artigo 14 do Decreto Municipal 

nº32.562/2020. 

10.2.3.1 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. 
 

10.3. Da abertura da sessão pública 

10.3.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital e no sítio 

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

10.3.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do 

sistema eletrônico. 

10.3.3 A proposta e os lances formulados deverão indicar preços expressos em moeda 

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

10.3.4 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. 

10.3.5 Deverão ser observados os preços máximos definidos no subitem 22.4 deste 

Edital, se for o caso. 

10.3.6 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da 

proposta, salvo motivo justificado e aceito pelo pregoeiro. 

10.3.7 Classificadas as propostas e 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. 

10.3.8 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de 

desconto 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. 

10.3.9 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. 

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

10.3.11 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. 

10.3.12 Durante a fase de lances inicial de 10(dez) minutos, o Pregoeiro poderá excluir, 

justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível. 

10.3.13 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. 

10.3.14 No caso da 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. 

10.3.15 Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte 

  10.3.15.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, 

e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte 

que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 

bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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10.3.15.2 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do 

envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma 

última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro 

colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e 

observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em 

seu favor o objeto deste Pregão; 

10.3.15.3 Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de 

desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar n.º 123/2006, 

o pregoeiro poderá verificar nos portais públicos se o somatório de 

ordens bancárias recebidas pela licitante, relativas ao último 

exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data da 

licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para 

extrapolar o faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da 

mencionada Lei Complementar. 

10.3.15.4 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno 

porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o 

sistema, de forma automática, convocará as licitantes 

remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita 

nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito;  

10.3.15.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no 

intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio 

eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora 

para o encaminhamento da oferta final do desempate; 

10.3.15.6 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 

(cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito 

previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;  

10.3.15.7   Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, 

o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes. 

10.3.15.8   Poderá ser solicitado amostra do licitante vencedor, para efeitos de 

verificação da compatibilidade do item ofertado com o item licitado. 

10.4. Neste pregão, o modo de disputa adotado é o aberto, assim definido no inciso I 

artigo 26 do Decreto Municipal nº32.562/2020. 

10.4.1 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. 

10.4.2 O intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo, 

R$100,00 (cem reais), tanto em relação aos lances intermediários quanto 

em relação ao lance que vai cobrir a melhor oferta. 

10.5. Da Negociação da proposta 

10.5.1 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. 
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10.5.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes, cabendo ao arrematante 

responder no prazo máximo de 02(duas) horas se aceita a 

contraproposta enviada pelo pregoeiro.  
 

10.6 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de 

quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor. 
 

11. PROPOSTA COMERCIAL 
 

11.1. A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo I 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, só 

reajustáveis na forma da lei, para entrega CIF Salvador, com valores expressos em 

moeda corrente  nacional (R$), atualizados conforme lances eventualmente 

ofertados. Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por 

extenso, será levado em conta este último; 

c) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal validade por 

prazo superior; 

11.2. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer 

despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, 

emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais 

despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às 

especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 

nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 

determinados pela autoridade competente 

11.3. Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no 

Pregão, considerando a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, contemplar 

qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

11.4. 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. 

11.5. Os documentos a seguir mencionados deverão ser apresentados pela licitante 

juntamente com os demais documentos exigidos neste instrumento 

a) Termo de declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; (Anexo IV) 

(Para as MEs e EPPs) 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. (Anexo 
V) 

c) Declaração de elaboração independente de proposta. (Anexo III) 

d) Dados do representante legal (nome, RG, CPF) com poderes específicos para 
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assinar o Termo de Compromisso de Fornecimento. (Anexo VI) 
 

12. HABILITAÇÃO 
 

12.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por 

servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos originais, ou publicação em 

órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” 

em substituição aos documentos requeridos neste edital. 
 

12.2. Documentos de habilitação que podem ser obtidos pela internet poderão ser extraídos 

do sitio eletrônico pelo pregoeiro, de acordo com o artigo 38,§§ 6º a 10 do Decreto 

Municipal nº32.562/2020. 

12.2.1 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno somente será exigida como condição para declaração do 

vencedor e não como condição para participação na licitação.  

12.2.2 Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o § 6º, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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.  

12.2.3 Para aplicação do disposto no § 7º, o prazo para regularização fiscal será 

contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, na licitação 

na modalidade pregão.  

12.2.4 A prorrogação do prazo previsto no § 8º poderá ser concedida, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 

de justificativa.  

12.2.5 A não regularização da documentação no prazo previsto nos §§ 7º e 8º 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. 

 

12.3. Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

 

12.3.1 Habilitação Jurídica 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

h) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

i) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

12.3.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

12.3.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ); 

12.3.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

12.3.2.3 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; 

12.3.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da licitante; 

 

12.3.2.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de 

Situação/CRF 

12.3.2.6 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) 

 

12.3.3 Qualificação Técnica 

 

12.3.3.1 Certidão de registro no Conselho Regional de Administração – CRA, da 

Empresa Licitante, pertinente ao ramo de atividade, objeto do Termo 

de Referência.  

12.3.3.2 Certidão de registro no Conselho Regional de Administração – CRA do 

Responsável Técnico, que poderá ser funcionário ou sócio com 

formação de nível superior em Administração de Empresas, ou outro 

devidamente reconhecido pelo CRA, pertinente ao ramo de atividade, 

objeto do Termo de referência. 
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12.3.3.3 Atestado(s) comprovando experiência anterior, fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, para a(s) qual(is) a 

empresa licitante esteja prestando ou prestou serviços compatíveis com 
o fornecimento de mão de obra, que permitam avaliar a sua capacidade 

de atendimento. 

12.3.3.4 No caso de contratação de serviços por postos de trabalho, será aceito o 
somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou 

gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por 

período não inferior a 03 (três) anos. 

a) É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos 

sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de que 

trata o subitem acima, não havendo obrigatoriedade de os três 

anos serem ininterruptos; e 

b) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão 

do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de 

sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior. 

12.3.3.5 Durante o período indicado no subitem 12.3.3.4, a Empresa Licitante 

deverá comprovar que, durante 03 (três) anos não ininterruptos, 

prestou serviços contemplando no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) da quantidade total prevista no objeto deste Termo.  

 

12.3.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 

12.3.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício social 

anterior ao da realização do Pregão, comprovando índices de Liquidez 

Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 

(um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro 

(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis 

inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para 

a contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis do último exercício social. 
 

a1) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de 

abertura e de encerramento extraídos do livro Diário, devidamente 

registrado na Junta Comercial. 
 

a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação 

de Balanço, na forma da Lei 6.404/76 c/c a Lei nº 11.638/2007, cópias  

da  publicação de: 
 

 balanço patrimonial; 

 demonstração do resultado do exercício; 

 demonstração das mutações do Patrimônio Líquido;  

 notas explicativas do balanço. 
 

a3) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social; 
 

b) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 

para a referida contratação, demonstrado através do balanço patrimonial e 
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demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da 

Lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de três meses da 

data da apresentação da proposta.  

c) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, 

de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou 

com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é 

superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma 

descrita no subitem b acima, observados os seguintes requisitos: 

 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; 

 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 

10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar 

justificativas. 

d)  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 

e) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente 

identificado, de cumprimento do disposto no Inc.XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

12.4. A empresa licitante que ainda não tenha completado seu primeiro ano de exercício fiscal, 

terá sua capacidade econômico-financeira comprovada por meio da apresentação do 

Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial. 
 

12.5. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo,  reputar-

se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

12.5.1. As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmadas a 

autenticidade. 

12.6. 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 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

12.7. 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; 

12.8. A documentação relativa aos subitens 12.3.1, 12.3.2 e 12.3.4 poderá ser substituída 

pelo  Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria Municipal de 

Gestão, sendo necessário que os mesmos se encontrem listados no CRC, no prazo de 

validade, para os dados que cabem, caso contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-

los, sob pena de inabilitação. 

12.8.1 Em caso de apresentação do CRC, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar 

declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 

12.8.2 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 
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Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas do Município do Salvador. 

 

 

13.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  
 

13.1. A licitante melhor classificada deverá encaminhar, por meio da opção “Enviar Anexo” no 

sistema www.licitacoese.com.br., a proposta de preço adequada ao último lance, 

devidamente preenchida na forma do Anexo I – Modelo de Proposta de Preços, em arquivo 

único, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro.  

13.2. 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. 

13.2.1 O Pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica nos termos do parágrafo 

único do artigo 14 do Decreto Municipal nº 32.562/2020. 

13.2.2  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  

13.2.3 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. 

13.2.4 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.  

13.2.5 Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado 

ou com preços manifestamente inexequíveis. 

13.2.5.1 Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o 

valor global quanto os valores unitários estimativos da contratação. 

13.2.5.2 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter 

demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove 

que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 

mercado do objeto deste Pregão. 

13.2.6 Será desclassificada a licitante que não corrigir a proposta ou não justificar 

eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

13.3 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.  

13.4 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.  

13.5 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

13.6 Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte: 

13.6.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de 
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microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:  

13.6.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática 

pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do 

primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e 

observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto 

deste Pregão; 

13.6.1.1.1 Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de 

desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar n.º 123/2006, o 

pregoeiro poderá verificar nos portais públicos se o somatório de ordens 

bancárias recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício 

corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo 

deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo 

permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar. 

13.6.1.2 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 

bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma 

automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se 

enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito;  

13.6.1.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta 

condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 

automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 

desempate; 

13.6.1.4 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 

minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 

e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;  

13.6.1.5Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o 

procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes. 

 

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

14.1. Declarado o vencedor, 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 03 (três) dias úteis,  

para a apresentação das razões do recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo 

intimados, independentemente de notificação da Administração, a apresentar 

contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

14.1.1  O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e 

quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. 

14.1.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar 

a sua intenção de interpor recurso naquele momento. 

14.1.3 O não oferecimento de razões no prazo previsto no item 14.1 fará deserto o recurso. 

14.1.4 A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das respectivas 

razões, ensejará a preclusão do direito de recorrer. 
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14.2. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

14.3. Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos suspensivos, sendo este 

restrito ao lote objeto das razões oferecidas. 

14.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de  

aproveitamento. 

14.5. As razões e contrarrazões de recurso deverão ser enviados, exclusivamente, pelo 

sistema eletrônico, observados os prazos fixados no item 14.1. 

 

15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será realizado pelo Pregoeiro sempre que 

não houver recurso. 

15.2. 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, após a adjudicação feita pela própria autoridade competente. 
 

16. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

16.1. Para cada fornecimento será assinado um contrato entre a licitante que tenha firmado o 

Termo de Compromisso de Fornecimento e o titular da unidade compradora. 

16.1.1. O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas 

previstas no art. 62 da Lei 8.666/93. 

16.2. A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar do envio da convocação, via e-mail. 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 pelo órgão comprador. 

 

16.3. O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o 

contrato pela adjudicatária, implicará na aplicação das sanções previstas neste edital. 

 

17. DA ESTRUTURA DO ATENDIMENTO  
 

17.1. A CONTRATADA deverá possuir ou instalar filial no Município do Salvador/BA, dotada 

de infraestrutura, cuja comprovação deverá ser feita até 60 (sessenta) dias após a 

assinatura do Contrato, além de disponibilizar unidades de força de trabalho suficientes, 
visando atender com celeridade as solicitações referentes às obrigações constantes neste 

Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços. Tal exigência se faz, em 

razão da base territorial de prestação dos serviços ser o Município de SALVADOR/BA, e 

visa, dentre outros, viabilizar melhor execução contratual e reduzir custos relativos aos 

contatos entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, a exemplo de interurbanos, visitas 

e correspondências. 

17.2. Por ocasião da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá indicar formalmente um 

Preposto, às suas expensas, com designação completa de sua qualificação, inclusive 

profissional, que será o responsável local pela relação entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, conforme instrumento contratual, devendo estar apto a esclarecer 

questões relacionadas às faturas dos serviços prestados, bem como acatar as orientações 

da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  

Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 

Diretoria de Logística e Patrimônio 

Gerência Central de Material e Patrimônio 

16 

        PREGAO ELETRÔNICO Nº 025/2022 

 

 

Segurança e Medicina do Trabalho, assinar contratos e aditivos subsequentes. 

 

18. DENOMINAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS DOS POSTOS DE SERVIÇOS 
 

18.1 Com vistas à prestação dos serviços descritos no Termo de referência, a 

CONTRATADA deverá dispor de pessoal obrigatoriamente contratado de acordo com a 

legislação trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).  

18.2 Desta forma, a CONTRATADA deverá estar apta a fornecer os serviços de caráter 

operacional discriminados adiante neste Termo de Referência. 

18.3 Os serviços serão prestados por empregados da CONTRATADA, conforme descrição 

geral e requisitos mínimos abaixo especificados: 

POSTOS 

DE 

SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO GERAL REQUISITOS MÍNIMOS 

Coveiro - 

44h 

Profissional que trabalha garantindo a 

organização dos cemitérios, limpeza das 
covas e jazigos, cavando e cobrindo 

sepulturas, carregando caixões, realizando 

sepultamentos e exumações, entre outras 

funções. 

Ter no mínimo 18 anos e 

nível fundamental incompleto. 

 

19. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS AO LICITANTE 
 

19.1. Nos termos do artigo 44 do Decreto nº32.562/20, 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 - declarar informações falsas; e  

VI - cometer fraude fiscal.  

19.1.2 O licitante sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, ou 

cometimento de infrações, às disposições contidas no Capítulo II-B da Lei nº 2.848/40, 

o Código Penal Brasileiro, em sua atual redação, no que couber. 

19.1.3 Verificar as sanções elencadas no item 20 do Termo de Referência. 

 

20. PENALIDADES APLICÁVEIS AO FORNECEDOR 

 

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 2.848/40, 

Código Penal Brasileiro na sua atual redação, capítulo II-B e Lei Municipal nº 
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4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais. 
 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1. 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 os responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente. 

21.2. A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável 

dos termos deste edital e seus anexos. 

21.3. O valor total estimado para a presente licitação é de R$ 3.329.926,80 (três milhões e 

trezentos e vinte e nove mil e novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), 

resultante de pesquisa de mercado efetuada pela Administração, que será considerado 

valor máximo admissível para a contratação. 

21.4. Com base na pesquisa supracitada a licitante deverá observar os preços unitários 

máximos dos itens que compõem o(s) lote(s), conforme indicados a seguir: 

                     

                                   LOTE 01  
 

ITEM 
QTDE PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 

(R$) 

POSTOS DE SERVIÇO 

01 50 4.962,71 248.135,50 

HORAS EXTRAS 

02 440 30,16 13.270,40 

03 400 40,22 16.088,00 

                            TOTAL MENSAL R$  277.493,90 

TOTAL GLOBAL ( MENSAL X 12 MESES)  R$ 3.329.926,80 

                            TOTAL DO LOTE 01   R$ 3.329.926,80  

 

21.5. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Secretaria 

Municipal de Gestão revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público 

derivadas de fato superveniente, comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação. 

21.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 

originariamente da proposta ou  da documentação. 

21.6.1. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê- lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

21.7. 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. 

21.8. 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. 

21.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
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proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

21.10. 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, dando-se 

por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

21.11. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, 

ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

21.12. 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 Secretaria Municipal de Gestão, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 

21.13. 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. 

21.14. A consulta aos autos digitais poderá ser solicitada, através do email 

compel.semge@gmail.com. 

21.15. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Central Permanente 

de Licitação com base na legislação vigente. 

21.16. Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, para  

julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste Edital, renunciando as 

partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

22. Anexos do Edital 

 
Anexo I - Proposta Comercial - Cota Principal;  

Anexo II Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

Anexo III Declaração de elaboração independente de proposta; 

Anexo IV Termo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo V Declaração de inexistência de fato superveniente; 

Anexo VI Dados para assinatura do Contrato; 

          Anexo VII Minuta de Contrato de Prestação de Serviços; 

Anexo VIII Termo de Referência. 

 

Salvador,  15 de Junho de 2022  

                                                          

Amauri Guimarães Pires 

 Pregoeiro(a) 

 
 

Nailton Nunes França 

Presidente 

mailto:compel.semge@gmail.com
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 025/2022 

ANEXO I  

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  /  

Data de abertura: 

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: (DDD) 

E-mail: 

Validade de proposta: 

Prazo de entrega: 

 
 

LOTE 01 

 

 

TIPO DE SERVIÇO 

QUANTIDADE

/MÊS 
(A) 

PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 
(B) 

PREÇO 

TOTAL/MÊS 
 (R$) 

(A X B) 

Item 01 
Código 300004991-1 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COVEIRO 44 HORAS. 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. 

50   

 
 

HORAS EXTRAS 
 
 

Item 02 
Código 300004992-1 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA EXTRA 50% DIURNA 
- COVEIRO - 44H. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 

TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. 

440 

 

 

Item 03 
Código 300004994-1 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORA EXTRA 100% DIURNA 

COVEIRO 44H. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NOS AUTOS. 

400 

 

 

PREÇO MENSAL GLOBAL (R$)  
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 025/ 2022 

 

 

ANEXO II 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 

n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre    e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

Salvador,  de  de  . 

 
 

 

 

 

 

 

Licitante interessado 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 025/ 2022 

ANEXO III 

MODELO DE 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  . 

 
(Representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 

Observações: 

 
Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 025/ 2022 
 

 

ANEXO IV 

 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º  / . 

 

 

Ao 
 

 

(endereço) 

 

 

A Empresa  com  sede  na cidade de  , na 

(rua, avenida etc)   ,  n.º      ,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  

o  n.º 

  ,  Conta Corrente:            Ag.:  Banco:  ,neste 

ato representada   por   ,   abaixo   assinado,   inscrito   no   CPF   sob   

o  nº 

  , portador da carteira de identidade nº  , DECLARA, sob as penalidades 

da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art.3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 

impostas pelo § 4º do art.   3º do referido diploma legal. 

(Local e data) 

(representante legal) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 025/2022  

 

 
ANEXO V 

 

 

 

MINUTA DE 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 inexistem fatos 

impeditivos para a  sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 
Local e data 

 

Nome e identificação do declarante 

 

 
 

 

No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo: 

 
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 inexistem fatos 

impeditivos para a  sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

 

Local e data 

 

Nome e identificação do declarante 

 

 

 

OBS: em ambos os casos a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do 

licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 025/2022 
 

 

ANEXO VI 

 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

 

NOME 

 

Nº DE IDENTIDADE - 

 

ÓRGÃO EMISSOR - 

 

CPF - 

 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA - 

 

 

 

 

 

Salvador,  de  de  . 

 

 
 

 

 

Assinatura Carimbo 
 

 
OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N.º 025/2022 
 

 

 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da ........................................, com sede no .........................., nesta Capital, 

Inscrita no CNPJ/MF n.º ........................................, neste ato representada pelo Secretário de ................., Sr. 

............................, nomeado por Decreto Simples (Diário Oficial do Município nº .........., de ..../.../....), e em 

conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas por Decreto Simples (Diário Oficial do Município nº ........, 

de .../.../....), doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ......................., com sede na 

........................, inscrita no CNPJ. sob n.º ......................, neste ato representada pelo Sr. ............................, RG nº 

...................., CPF n.º ............................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo 

Sr.(a) ................................., RG n.º ..................., CPF n.º ....................., têm entre si acordados os termos deste contrato, 

cuja celebração foi autorizada mediante ato homologatório às fls. ........... do processo administrativo nº 2790/2013 - 

SEMGE, sujeitando-se as partes às Leis nº 8.666/93, atualizada, Lei Municipal nº 4.484/92, esta no que couber, e demais 

normas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 

independentemente de transcrição, os documentos: 

 

Edital de Pregão Eletrônico – SEMGE n.º ___ /__, ____ de ______________ de ____. 

Proposta apresentada pela CONTRATADA em ____/____/____. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 

caráter operacional, de natureza continuada, a serem executados nos Cemitérios administrados pela 

Prefeitura Municipal do Salvador/BA, visando atender as necessidades do bem público, de uso especial e 
caráter coletivo, sob a Gestão da Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP, nas especificações e 

quantidades constantes da proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.1 A despesa deste contrato ocorrerá pela dotação da Secretaria ______, no Projeto/Atividade ______________, 

Elemento de Despesa ________________, Fonte ____, no orçamento relativo ao exercício de _____. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1 O serviço contratado será realizado por execução indireta, em regime de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL, HORÁRIO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1 A prestação dos serviços atenderá exclusivamente aos Cemitérios Municipais do Município do 

Salvador, gerenciados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP, conforme relação 
abaixo: 

 

CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE: 

ENDEREÇO: 
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Brotas 
Rua Teixeira Barros, 31 - Candeal, Salvador-BA, CEP 40279-
090 

Itapuã 
Rua Camuripeba, 1-35 - Jardim Placa Ford, Salvador-BA, 
CEP 41612-395 

Paripe Est. do Cemitério s/n - Paripe, Salvador-BA, CEP 40717-555 

Periperi 
Ladeira do Cemitério, 2 - Praia Grande, Salvador-BA, CEP 
40720-510 

Pirajá 
Rua oito de Novembro s/n - Mal. Rondon, Salvador-BA, CEP 
41301-110 

Plataforma 
Rua David Ferreira s/n - Plataforma, Salvador-BA, CEP 
40718-040 

Ilha de Bom Jesus 
dos Passos  

Rua da Fonte Grande s/n - Fonte Nova, Ilha de Bom Jesus 
dos Passos, Salvador-BA - CEP 42510-140 

Ilha de Maré 
Rua do Cemitério de Maré s/n - Santana, Ilha de Maré, 
Salvador-BA - CEP 42500-084 

Paramana 
Praia da Costa s/n - Paramana, Ilha dos Frades, Salvador-
BA, CEP 42505-300 

Ponta de Nossa 
Senhora de 
Guadalupe 

Rua dos Canudos s/n, Ponta de Nossa Senhora de 
Guadalupe, Ilha dos Frades, Salvador-BA, CEP 42505-520 

 

4.2 Os serviços descritos no item 5 do Termo de Referência, compreendem, em geral, as atribuições 

descritas no relatório de atividades da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e serão 

executados pela CONTRATADA, obedecendo as normas legais e regulamentares pertinentes, de 

acordo com as especificações doTermo. 

4.3 Os serviços serão prestados nos horários de expediente dos Cemitérios Municipais, das 08:00 

às 17:00h, com 01 (uma) hora de intervalo para refeição e descanso, de segunda-feira à domingo, 
observando-se os limites previstos na legislação trabalhista, bem como a convenção coletiva da 

categoria. Cada trabalhador terá uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas por dia e 44 (quarenta 

e quatro) horas semanais, com possibilidade de ampliação dessa jornada diária em até 02 (duas) 

horas extras ou em até 08 (oito) horas extras em dias de folga, sendo respeitado o descanso 

mínimo legal entre as jornadas. 

4.4 A CONTRATANTE, mediante comunicação do Fiscal do Contrato, poderá dispensar os 

empregados da CONTRATADA, em razão de feriados exclusivos da Administração Pública 

Municipal, recesso e pontos facultativos, sendo que neste caso as horas não trabalhadas pelos 

colaboradores, serão creditadas no banco de horas a favor da CONTRATANTE, devendo ser 

planejada pela fiscalização a compensação das mesmas, no prazo máximo de 60 (sessenta dias) 

ou conforme estabelecido na Convenção Coletiva da categoria. 

4.5 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS : 

4.5.1 As funções executadas no desempenho das atividades profissionais serão 

genericamente executadas nos seguintes termos: 

4.5.1.1 Preparar a área da cova onde será sepultado o cadáver; 

4.5.1.2 Abrir as covas para sepultar; 

4.5.1.3 Abrir sepulturas para a realização dos translados de restos mortais; 

4.5.1.4 Abrir sepulturas, quando da realização de exumação de cadáveres; 

4.5.1.5 Retirar os corpos das covas ou jazidos para execução de outros 

procedimentos: translações, seputamentos (inumações), exumações; 
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4.5.1.6 Auxiliar a condução às urnas mortuárias e covas, além de proceder os 

sepultamentos; 

4.5.1.7 Serviços de pequenos reparos e manutenção em geral; 

4.5.1.8 Limpeza dos jazidos e demais áreas internas, externas e áreas verdes; e,  

4.5.1.9 Zelar pela conservação dos cemitérios. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  
 

5.1 O valor do presente Termo de Compromisso de Fornecimento é o valor ofertado pelo 

PROMITENTE FORNECEDOR para o(s) lote(s) ou itena  constante(s) de sua 

proposta, apresentada, perfazendo o valor total estimado de R$   

(  ), inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte CIF/Salvador, 

seguros, tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos de qualquer 

natureza. 

5.2 A CONTRATADA deverá emitir boletim de medição, mensalmente, devidamente assinado 

e encaminhar para a Coordenação de Serviços Diversos – CSD, da Secretaria Municipal 
de Ordem Pública - SEMOP. 

5.2.1 Também deverá emitir Nota Fiscal, após a unidade administrativa responsável 

pela demanda dos serviços, aprovar do boletim de medição.  

5.3 A medição do serviço dar-se-á pela equação dos Serviços X Quantidade X Valor Unitário, 

conforme critério constante na Planilha de Custo Geral de Mão de Obra, constante do 

ANEXO C do termo de referência, podendo ser alterada e/ou otimizada pela 
CONTRATANTE, a qualquer tempo.  

5.4 A CONTRATADA obriga-se a apresentar a regularidade e as respectivas quitações, 

quando exigidas, junto ao FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, INSS – 

Instituto Nacional de Seguro Social, Órgão das Fazendas: Federal, Estadual e Municipal 

e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em conformidade com o dispositivo 

na Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011, bem como a Lei 8.666/93. 

5.5  O pagamento será efetuado mensalmente, por boletim de medição aprovado pelo 

CONTRATANTE e consequentemente após apresentação de Nota Fiscal/ Fatura. 

5.6 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE, através de crédito em conta corrente, 

obrigatoriamente mantida junto ao Banco Bradesco, consoante determinação do Decreto 

Municipal nº 23.856/2013 (art. 1º à 4º), com observância das exceções ali previstas (art. 

5º, parágrafo único), a qual deverá ser indicada na declaração fornecida pelo 

estabelecimento bancário, na forma do dispositivo no art. 4º, § 2º, do Decreto Municipal 

13.991/2002, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da apresentação da Nota 

Fiscal/ Fatura, em conformidade com a legislação vigente, correspondentes aos serviços 

efetivamente prestados, devidamente atestados pelo Servidor/ Comissão de Recebimento 

e mediante a apresentação de documentos fiscais exigíveis e declaração de não existência 

de débitos registrados no CADIN Municipal, conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013. 

5.7 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o 

decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir 

da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização 

financeira ou correção monetária. 

5.8 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
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inadimplência, sem que  isso gere direito a reajustamento de preço ou correção monetária. 

5.9 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá direito a 

multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor pago em atraso. 

5.10 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo 

fornecedor, através de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro 

dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou por outros 

instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei nº 8.666/93 e recebimento 

Nota de Empenho. 
 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo cumprimento, por parte de seus profissionais, das normas 

disciplinadas pela Administração, obrigando-se ao cumprimento dos seguintes requisitos: 

6.1.1 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, conforme dispõem 

os artigos 228 e 323 do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador; 

6.1.2 Implantar, dentro de no máximo 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da autorização de início 

dos serviços, os seus empregados nos respectivos postos de trabalho contratados e nos horários 

fixados na escala de serviço elaborada pelo CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, 

qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto, conforme o estabelecido;  

6.1.3 Fornecer uniformes e seus complementos, bem como EPI’s, em padrão único, à mão-de-obra 

envolvida a partir do início da execução dos serviços, de modo que todos executem suas atividades 

devidamente trajados. Os custos dos uniformes não poderão ser repassados a seus funcionários e 

os mesmos deverão ser substituídos conforme tabela constante no item 8.4 do Termo de Referência, 

dentro do prazo estabelecido na convenção coletiva de trabalho da categoria. 

6.1.3.1 Os uniformes e EPI’s deverão ser substituídos em prazos variados, que vão de 01 (um) dia a 

06 (seis) meses, conforme tabela constante do item 8.4 do TR; 

6.1.3.2 Os uniformes e EPI’s poderão ser substituídos em prazo menor quando a fiscalização do 

contrato, justificadamente, assim o exigir; 

6.1.4 Apresentar, antes do início da execução do contrato, relação nominal dos empregados, contendo 

informações de todos os profissionais que prestarão serviços nas unidades do CONTRATANTE, 

como: nome completo, cargo ou função, data de nascimento, RG e CPF, endereço, horário dos 

postos de trabalho e telefone; 

6.1.4.1 Em nenhuma hipótese, será permitido o acesso às dependências do CONTRATANTE de 

funcionário não incluso na relação; 

6.1.4.2 Qualquer alteração referente aos funcionários alocados deverá ser imediatamente comunicada 

ao CONTRATANTE, apresentando a documentação pertinente, se necessário for; e 

6.1.4.3 Sempre que houver mudança na equipe permanente, o CONTRATANTE deverá ser notificado 

por escrito, sendo que o aceite do novo profissional ficará a cargo do CONTRATANTE, a fim 

de verificar se todas as exigências curriculares contratuais foram cumpridas; 

6.1.5 Fornecer empregados capacitados e qualificados conforme item 5 do Termo de Referência, para a 

perfeita execução dos serviços. A prestação dos serviços a serem contratados, deverá obedecer aos 

requisitos da Administração quanto à jornada, tarefas a serem executadas e requisitos mínimos, de 

acordo com o presente instrumento; 

6.1.5.1 Selecionar e preparar rigorosamente o empregado que irá prestar os serviços, encaminhando, 
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até o dia do início dos serviços, impreterivelmente, uma carta de apresentação, a qual ficará de 

posse da CONTRATADA; e 

6.1.5.2 Não permitir que seus funcionários executem quaisquer outras atividades, alheias ao contrato, 

durante o horário em que estiverem prestando serviço; 

6.1.6 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público, 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, chefia ou assessoramento, nas unidades 

do CONTRATANTE, nos termos do artigo 3° do Decreto Municipal n° 23.781/2013; 

6.1.7 Apresentar, até 15 (quinze) dias após o início da prestação dos serviços, cópias das Carteiras de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS dos empregados admitidos para execução dos serviços, 

devidamente assinadas, e dos exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA; 

6.1.8 Cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços fixados pela Administração, 

segundo suas conveniências e em consonância com a Fiscalização do Contrato; 

6.1.9 Distribuir o horário de prestação dos serviços, de modo que, pelo menos, um prestador permaneça 

até o final do expediente de cada cemitério; 

6.1.10 Manter quantitativo de profissionais necessários para garantir a perfeita execução dos serviços, nos 

regimes contratados, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 

6.1.11 Manter quadro de empregados, sempre em conformidade com o contrato, não sendo aceitável 

ausência por motivo de férias, descanso semanal, licenças em geral, falta ao serviço, demissão e 

outros análogos; 

6.1.12 Conceder licenças, folgas e descansos semanais, atribuídos aos profissionais dispostos nos postos 

de trabalho, desde que haja prévia comunicação ao Fiscal do Contrato; 

6.1.13 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para reposição imediata nos casos 

de faltas, inclusive para atender eventuais acréscimos solicitados pelo CONTRATANTE, bem 

como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, 

seja mantido ou retorne ao posto de trabalho. As faltas não repostas, sejam quais forem os períodos 

ou motivos, serão abatidas do valor pago mensalmente, independente de outras penalidades 

contratuais. O cálculo para desconto das faltas será da seguinte forma: 

6.1.13.1 Em caso de falta ou não prestação dos serviços, será aplicado desconto no valor mensal, 

conforme o disposto a seguir: valor mensal do posto de trabalho multiplicado por 12 (doze), 

dividido por 365,25 (trezentos e sessenta e cinco inteiros e vinte e cinco centésimos), 

multiplicado pelo número de dias em que o serviço deixou de ser prestado, independentemente 

da aplicação de penalidades. 

6.1.14 Substituir em 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela Administração e 

independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, 

permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 

disciplina do CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público, ou ainda entendida como 

inadequada para prestação dos serviços, vedado o retorno dele às dependências do 

CONTRATANTE, para cobertura de licenças, dispensas, suspensões ou férias de outros 

empregados; 

6.1.15 Garantir a prestação dos serviços mesmo em estado de greve da categoria, através de esquema de 

emergência; 

6.1.16 Não admitir prestação de serviços que implique em horas extras e/ou adicionais noturnos, salvo 

casos especiais, autorizados pela CONTRATANTE, desde que previstos na planilha de custos e 

formação de preços; 

6.1.17 Encaminhar ao CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados 

que fruirão férias no período subsequente, assim como daqueles que irão substituí-los; 
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6.1.18 Elaborar um plano de férias, em até 11 (onze) meses, após o início da vigência do contrato, onde 

constará o nome do funcionário e a data prevista para início e término de suas férias:  

6.1.18.1 Fica a CONTRATADA obrigada a, na ocasião da substituição, só realizar quando solicitado 

pelo CONTRATANTE; 

6.1.18.2 O substituto deverá se apresentar em um dia útil, que antecede o gozo das férias do funcionário, 

para que as informações referentes ao desempenho da atividade, sejam repassadas, e os custos 

relativos à este dia deverão ocorrer a expensas da CONTRATADA; e 

6.1.18.3 Em caso de modificação das datas previstas, as mesmas deverão ser informadas, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, devidamente justificadas, por escrito, sendo atualizado 

o plano de férias; 

6.1.19 A concessão de férias, licenças, folgas e descansos semanais, atribuídos aos profissionais dispostos 

nos postos de trabalho, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser mantido 

sempre o quantitativo determinado pela CONTRATANTE, e prévia comunicação com a Fiscal do 

Contrato; 

6.1.20 Todos os custos de insumos, despesas e demais encargos (sociais, trabalhistas e previdenciários), 

nos casos de suspensão temporária dos postos de trabalhos, em função da concessão de férias, 

afastamentos, licenças e outras suspensões, sem o substituto, serão cobertos pela CONTRATADA, 

sem que haja qualquer ônus ao CONTRATANTE.  

6.1.21 Orientar seus empregados de que somente poderão se retirar dos prédios ou instalações do 

CONTRATANTE, dentro da carga horária estabelecida para a prestação do serviço, mediante 

substituição da respectiva unidade de força de trabalho, sob pena de glosa na contraprestação 

devida à CONTRATADA pela execução do objeto pactuado; 

6.1.22 Manter seu pessoal identificado com crachá, que deverá conter foto, nome completo, empresa 

prestadora, bem como instruí-los a apresentar-se ao trabalho obedecendo às regras de higiene e 

asseio; 

6.1.23 A CONTRATADA deverá fornecer os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s aos 

profissionais, conforme determina a Convenção Coletiva e Legislação Específica, disponibilizando 

um kit com todos os equipamentos inerentes à função. 

6.1.24 Nos casos de possíveis períodos de comprometimento da saúde pública, as empresas licitantes, 

deverão fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs), específicos à situação, para todos os 

trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços objeto do TR, nos termos dos protocolos de 

saúde correlatos.  

6.1.25 Fornecer equipamentos de proteção individual, para aquela unidade de força de trabalho que 

eventualmente venha a realizar trabalhos, os quais hajam necessidade destes tipos de 

equipamentos, de acordo com as Normas Técnicas de Medicina e Segurança do Trabalho; 

6.1.26 Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de 

salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além 

de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por quaisquer acidentes e mal 

súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço. A inadimplência da CONTRATADA para 

com estes encargos, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

6.1.27 Apresentar mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE: 

6.1.27.1 Folha de Pagamento dos funcionários utilizados na prestação dos serviços contratados, Guias 

de Recolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias (INSS, FGTS, COFINS e PIS), 

referente ao objeto deste Termo, autorizando, desde já a retenção da fatura e utilização do 

crédito correspondente, ou de outros eventualmente existentes junto à Administração, para 
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pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas dos empregados alocados ao 

contrato, bem como das contribuições previdenciárias e FGTS, quando houver falha no 

cumprimento das obrigações contratuais, até o momento da regularização, sem prejuízo das 

sanções cabíveis; 

6.1.27.2 Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que 

conste como tomador o órgão ou entidade contratante, e cópia(s) dos respectivo(s) recibo(s) 

de depósito(s) bancário(s); e 

6.1.27.3 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (a exemplo de auxílio-transporte, 

auxílio-alimentação) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo 

de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado, bem 

como as comprovações de despesas com seguro de vida e planos de assistências médicas e 

odontológicos. 

6.1.28 Comprovar o pagamento integral da gratificação natalina dos funcionários à época da apresentação 

da fatura do mês de dezembro; 

6.1.29 Apresentar o comprovante de pagamento das verbas rescisórias, bem como o Termo de Rescisão 

de Contrato de Trabalho – TRCT, devidamente homologado, acompanhado do comprovante de 

pagamento da guia de FGTS, individualizadas. Nos casos em que não houver homologação, a 

comprovação das verbas rescisórias dar-se-á mediante apresentação do TRCT, comprovante de 

pagamento das verbas rescisórias e comprovante de pagamento da guia de FGTS; 

6.1.30 Entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pelo CONTRATANTE, quaisquer dos 

seguintes documentos:  

6.1.30.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do CONTRATANTE. 

6.1.31 Viabilizar o acesso de seus empregados via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da 

Previdência Social e da Receita Federal, com o objetivo de verificar se as suas contribuições 

previdenciárias foram recolhidas; 

6.1.32 Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados, para a obtenção de extratos de 

recolhimentos sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;  

6.1.33 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal, para todos os empregados;  

6.1.34 Efetuar o pagamento dos salários para cada categoria, conforme o piso do acordo ou convenção 

entre o sindicato patronal e de trabalhadores ou dissídio coletivo de trabalho vigente; 

6.1.35 Efetuar o pagamento de seus funcionários, no prazo previsto em Lei, através de rede bancária, via 

depósito bancário, a fim de evitar interrupções na prestação dos serviços, bem como possibilitar a 

conferência do pagamento por parte do CONTRATANTE; 

6.1.36 Fornecer aos seus empregados auxílio-transporte, e outros benefícios e vantagens previstos na 

legislação, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho vigente; 

6.1.37 Fornecer o auxílio alimentação que deverá obedecer aos valores estabelecidos no acordo, 

convenção ou dissídio coletivo de trabalho vigente; 

6.1.38 Fazer seguro de seus empregados, contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 

também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

do contrato, conforme exigência legal; 

6.1.39 Respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados (cipeiro, gestante, estabilidade 

acidentária); 

6.1.40 Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, por meio manual, 

mecânico, eletrônico ou eletrônico alternativo; 

6.1.41 Cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho emitidas pelo Ministério 
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do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes, realizando, às suas expensas, os exames 

médicos e complementares, tanto na admissão de seus empregados e durante a vigência do contrato 

de trabalho, bem como na demissão, mantendo em seu poder os respectivos comprovantes para 

verificação pelo CONTRATANTE, quando solicitado; 

6.1.42 Providenciar, as suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico dos empregados 

designados à execução dos serviços contratados, em caso de doença, acidente de trabalho ou 

quaisquer outros acontecimentos desta natureza; 

6.1.43 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 

forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 

constante, mantendo sempre em perfeita ordem a prestação dos serviços; 

6.1.44 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.45 Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido, 

documentação referente às exigências descritas no Termo; 

6.1.46 Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quaisquer alterações 

havidas no contrato social ou documento equivalente, durante o prazo de vigência do contrato, bem 

como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação; 

6.1.47 Atender prontamente as exigências da Administração, inerentes ao objeto do contrato; 

6.1.48 Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com as disposições normativas do 

CONTRATANTE, sob pena de se constituir em inadimplência contratual; 

6.1.49 Prestar os serviços dentro das rotinas e dos parâmetros estabelecidos pelo CONTRATANTE, com 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

6.1.50 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

6.1.51 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança da Administração; 

6.1.52 Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício próprio, ou de terceiros, 

sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, todo e qualquer assunto de interesse do 

CONTRATANTE ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão de execução do objeto 

contratual; 

6.1.53 Responder civil e penalmente, por quaisquer danos ocasionados à Administração e seu patrimônio 

e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou omissão da CONTRATADA ou de 

quem em seu nome agir; 

6.1.54 Relatar à Fiscalização do Contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestação dos 

serviços; 

6.1.55 Comunicar formal e imediatamente ao gestor do contrato, toda e qualquer irregularidade ou 

dificuldade que impossibilite a prestação de serviços de que trata o TR; 

6.1.56 Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços; 

6.1.57 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco, no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta, não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993; 

6.1.58 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto 
do contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado; 

6.1.59 Cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho emitidas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes, realizando, às suas expensas, os exames 
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médicos e complementares, tanto na admissão de seus empregados e durante a vigência do contrato 

de trabalho, bem como na demissão, mantendo em seu poder os respectivos comprovantes para 

verificação pelo CONTRATANTE, quando solicitado 

6.1.60 Não transferir, ceder ou subcontratar, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem prévia e 

expressa anuência do CONTRATANTE; 

6.1.61 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica, todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo 

à execução do objeto pactuado, e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato; 

6.1.62 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 

determinadas pela Administração; 

6.1.63 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

6.1.64 Responsabilizar-se pela conduta do empregado que for incompatível com as normas do 

CONTRATANTE, tais como: cometimento de ato desidioso, negligência, omissão, falta grave, 

violação do dever de fidelidade, indisciplina no descumprimento de ordens gerais; 

6.1.65 Instruir seus empregados, quanto à necessidade de acatar as orientações do CONTRATANTE, e 

sobre a obrigatoriedade do cumprimento das normas de segurança do trabalho, podendo o 

CONTRATANTE paralisar os serviços nos casos em que os empregados não estiverem 

devidamente protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da CONTRATADA; 

6.1.66 Nomear um preposto para orientar a execução dos serviços, bem como manter contato com o Fiscal 

do Contrato, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas 

obrigações, recebendo as reclamações do CONTRATANTE, e por consequência, tomando todas 

as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

6.1.66.1 O preposto será responsável por: 

 Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 

realização; 

 Cumprir e fazer cumprir as diretrizes do CONTRATANTE, segundo determinação do Fiscal de 

Contrato, dentro dos limites do contrato; 

 Reportar-se ao Fiscal do Contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para 

a correção das falhas detectadas; 

 Receber as observações do Fiscal do Contrato, relativamente ao desempenho das atividades, e 

identificar as necessidades de treinamento e adequação da mão de obra; 

 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão dos serviços, de forma a 

obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 

mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços; 

 Fazer com que os usuários dos serviços recebam tratamento adequado, respeitoso e atencioso; 

 Instruir os seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do encarregado, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 Acompanhar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, registrando 

as ocorrências havidas; 

 Inspecionar a execução dos serviços; 

 Providenciar e manter permanentemente atualizado, um Livro de Ocorrências, junto ao Fiscal do 
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Contrato; e 

 Fornecer número telefônico fixo e móvel, fax e e-mail, objetivando a comunicação rápida, no que 

tange aos serviços contratados. 

6.1.66.2 O preposto deverá orientar e instruir os seus empregados, quanto a: 

 Prevenção de danos materiais para Administração e usuários nas áreas da Administração; 

 Necessidade do preposto acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive quanto ao 

cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada na prestação de serviços; 

 Observar, cumprir e fazer cumprir as orientações operacionais e administrativas, emanadas do 

órgão competente, visando a conveniência e o bom andamento do serviço; 

 Cumprir rigorosamente as escalas de serviço; 

 Dar ciência ao Fiscal do Contrato de todas as ocorrências no serviço; 

 Preencher documentos relacionados com os serviços sob sua responsabilidade; 

 Zelar pela preservação do patrimônio do CONTRATANTE; 

 Colaborar na prevenção e combate a incêndio; 

 Cumprir as normas e procedimentos vigentes no âmbito da CONTRATANTE; 

 Executar outras tarefas correlatas, da mesma natureza e nível de complexidade, relacionadas aos 

serviços contratados; 

 Permanecer em seu local de trabalho no período determinado, somente ausentando-se quando 

autorizado ou em caso de emergência e comunicar o fato assim que possível, a quem tenha 

competência para o recebimento de tal comunicação; 

 Exigir sempre a transmissão clara e precisa das ordens de serviço; 

 Portar crachá de identificação de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRATANTE; 

 Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito, procurando atender ao 

público e aos servidores do CONTRATANTE, com atenção e presteza; 

 Manter-se com boa apresentação e higiene no trabalho, mantendo postura compatível com as 

atividades de segurança; 

 Manter a devida discrição e comportamento reservado, a respeito das atividades de seu posto de 

trabalho; 

 Assumir o posto no horário regulamentar, já uniformizado para o desempenho de suas atribuições; 

 Adentrar as áreas restritas, somente em caso de emergência ou quando devidamente autorizado; 

 Não abordar autoridades ou empregados de outras áreas, para tratar de assuntos particulares ou 

de serviço; e 

 Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores encontrados nas dependências do 

CONTRATANTE, providenciando, de imediato, a remessa desses bens à Administração. 

6.1.66.3 Verificar às normas de VISITA E VISTORIA elencadas no item 10 do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1 Exercer a fiscalização dos serviços por meio de Fiscal de Contrato, especialmente designado, que anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo, na forma prevista na Lei nº 8.666/93; 
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7.2   Realizar inspeções para verificações do trabalho mantido em suas dependências, efetuando os devidos registros no 

livro de ocorrência, bem como dando ciência formal à CONTRATADA, acerca de possíveis irregularidades; 

7.3 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especificações técnicas e nas 

atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições necessárias; 

7.4 Não promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização 

destes, em atividades distintas, daquelas previstas no objeto da contratação, e em relação à função específica, 

para a qual o trabalhador foi contratado; 

7.5 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para 

com o FGTS, especialmente: 

7.5.1 A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-transporte, 

auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

7.5.2 O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados, que efetivamente participem 

da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade; e 

7.5.3 O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados. 

7.6  Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA, que ensejaram sua contratação, 

notadamente no tocante à qualificação econômico-financeira; 

7.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 

7.8 Cumprir e exigir o cumprimento das disposições contidas nas cláusulas do contrato, podendo aplicar as 

penalidades previstas em Lei, pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos 

serviços; 

7.9 Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento parcial ou total das 

disposições deste Termo e do Contrato de Prestação de Serviços; 

7.10 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências de suas unidades, para execução 

dos serviços, desde que devidamente identificados;  

7.11 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes à execução dos serviços, objeto deste instrumento, que 

venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

7.12 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; e 

7.13 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA, 

no que couber. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1  O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços realizar-se-ão através da Gerência Central de 

Gestão de Contratos – GEGEC/SEMGE e da Coordenação Administrativa da SEMOP – CAD/SEMOP, através 

da fiscalização setorial, observando os termos dos artigos 67 e 73 da Lei n. 8.666/93. 

8.2 As relações entre o Município e a empresa CONTRATADA serão mantidas, prioritariamente, por intermédio 

da fiscalização. 

8.3 A fiscalização tem autoridade para exercer, em nome do Município, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização dos serviços, tendo plenos poderes para decidir sobre questões relacionadas à parte 

técnica dos serviços, em função das disposições deste Termo e do Contrato, consultando a Administração nos 

casos de dúvida e sobre matérias que extrapolarem as previsões do Contrato e do Termo. 

8.4 A execução dos serviços será constantemente monitorada pela fiscalização sistêmica, e também pela 

fiscalização setorial, quando legalmente instituída pela Administração Municipal, devendo seguir os seguintes 

procedimentos: 
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8.4.1 FISCALIZAÇÃO INICIAL (NO MOMENTO DO INÍCIO DO CONTRATO) 

a) Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo firmado. Tal planilha conterá todos os 

empregados que prestarão serviços, constando as seguintes informações: nome completo do empregado, 

número de CPF, função exercida e local de trabalho (Órgãos e Entidades da Administração Direta e/ou 

Indireta do Município do Salvador); 

b) Conferir se o empregado disponibilizado pela CONTRATADA possui os requisitos exigidos no item 5 

deste Termo;  

c) Conferir, através de fotocópias fornecidas pela empresa, todas as anotações na(s) Carteira(s) de Trabalho 

e Previdência Social (CTPS) do(s) empregado(s), e verificar se ela(s) coincide(m) com o informado pela 

empresa e pelo(s) empregado(s). Atentar, em especial, para a data de início do contrato de trabalho, a 

função exercida, a remuneração (importante que esteja corretamente discriminada em salário-base, 

adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho; e 

d) Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a empresa terceirizada (por exemplo, 

se o(s) empregado(s) têm direito a auxílio-alimentação gratuito). 

8.4.2 FISCALIZAÇÃO MENSAL (A SER FEITA ANTES DO PAGAMENTO DA FATURA/NOTA 

FISCAL) 

a) Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado, função 

exercida, dias efetivamente trabalhados e local de trabalho (Órgãos e Entidades da Administração Direta 

e/ou Indireta do Município do Salvador); 

b) Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas, efetivamente trabalhados;  

c) Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto do(s) empregado(s) por ponto eletrônico ou 

meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, 

deve ser feita glosa da fatura, salvo hipótese de compensação de horas; e 

d) Exigir da empresa, para cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, inclusive a conferência dos 

valores recolhidos pela CONTRATADA que alocam seus empregados nas dependências do 

CONTRATANTE, as seguintes comprovações, sob pena de rescisão contratual: 

 cópia do comprovante de recolhimento mensal individualizado da contribuição previdenciária 

estabelecida para o empregador e seus empregados; 

 cópia do comprovante de recolhimento mensal individualizado do FGTS, referente ao mês anterior; 

 comprovante de pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior; 

 comprovante de fornecimento de auxílio-transporte e de auxílio-alimentação, quando cabível; 

 comprovante de pagamento do 13° salário, da concessão de férias e do correspondente pagamento 

do adicional de férias, na forma da Lei; e 

 cumprimento da convenção, do acordo coletivo ou da sentença normativa. 

8.4.3 FISCALIZAÇÃO DIÁRIA (COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA OU SETOR AFIM DO 

ÓRGÃO) 

a) Conferir, todos os dias, qual(is) empregado(s) terceirizado(s) está(ão) prestando serviços. Fazer o 

acompanhamento com a planilha-mensal; 

b) Verificar se o(s) empregado(s) está(ão) cumprindo à risca, a jornada de trabalho. Deve-se combinar 

com a empresa a forma da compensação de jornada; 

c) Evitar ordens diretas aos empregados da CONTRATADA. As solicitações de serviços devem ser 

dirigidas ao encarregado e/ou preposto da CONTRATADA. Da mesma forma, eventuais reclamações 

ou cobranças relacionadas ao(s) empregado(s); e 

d) Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a 
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compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador. 

8.4.4 FISCALIZAÇÃO ESPECIAL 

a) Observar qual é a data-base da categoria prevista na CCT. O(s) reajuste(s) do(s) empregado(s) deve(m) 

ser obrigatoriamente concedido(s) pela CONTRATADA no dia e percentual previstos (verificar a 

necessidade de proceder ao equilíbrio econômico financeiro do contrato em caso de reajuste salarial); 

b) Realizar o controle de férias e licenças do(s) empregado(s) na planilha-resumo; e 

c) Verificar se a empresa está respeitando as estabilidades provisórias de seu(s) empregado(s) (cipeiro, 

gestante, estabilidade acidentária). 

8.4.5 Das disposições gerais pertinentes à fiscalização: 

a) Acompanhar a distribuição das funções e tarefas entre os serviços das funções descritas no item 5 do 

Termo de Referência; 

b) Acompanhar e orientar os serviços desenvolvidos nos postos de trabalho; 

c) Acompanhar o comportamento e assiduidade dos serviços das funções descritas no item 5 do Termo 

de Referência; 

d) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA, que 

estiver sem uniforme ou crachá, e que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização; 

e) Recusar os serviços executados que não atenderem as especificações estabelecidas neste Termo; 

f) Solicitar a CONTRATADA que disponibilize a fiscalização todas as informações referentes ao 

controle da frequência e da jornada de trabalho, bem como do banco de horas dos empregados da 

CONTRATADA que estiverem atuando no posto de trabalho, com devido registro dos dias e horários 

trabalhados (folha de frequência), conferindo, se for o caso, as compensações na forma estabelecida 

nos subitens do item 6 deste Termo, considerando cada um dos empregados da CONTRATADA que 

atuaram no mês específico, mesmo o funcionário que atuar por apenas 1 (um) dia na contratação; 

g) Informar a CONTRATADA que o labor extra jornada deverá ser solicitado pela respectiva 

fiscalização, mediante a necessidade da Administração. Qualquer compensação do banco de horas 

deverá ser autorizada previamente pela fiscalização, conforme a necessidade do órgão/entidade da 

Administração; e 

h) Obedecer a todas as orientações deste Termo e do Contrato, e manter em arquivo eletrônico o controle 

de prazos, pagamentos realizados (data e valores), saldos contratuais e saldo de empenho, controle de 

frequência e de horários dos funcionários da CONTRATADA que atuarão no posto de serviço, bem 

como todos os controles relacionados a obrigações geradas na contratação. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

9.1 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 2.848/40, 

Código Penal Brasileiro na sua atual redação, capítulo II-B e Lei Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das 

demais cominações legais. 
 

9.2     Nos termos do artigo 44 do Decreto nº32.562/20, 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; 
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III - apresentar documentação falsa; 

IV - não mantiver a proposta;  

V - declarar informações falsas; e  

VI - cometer fraude fiscal. 

 

9.3 O prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, 

deixar de entregar documentação exigida no Termo de Referência e no Edital de Licitação, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, poderá ter o contrato reinscidido, ficar impedida de licitar e 

de contratar com o Município, pelo prazo de até 12 (doze) meses, sem prejuízo das multas previstas no TR, Edital 

e no Contrato, e as demais cominações legais pertinentes. 

9.4 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções: 

9.4.1 Advertência; 

9.4.2 Multa; 

9.4.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMS, por prazo não 

superior a 12 (doze) meses; e 

9.4.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

9.5 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às 

penalidades previstas na Lei Municipal nº 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 nº 4.484/92, no 

que couber, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes: 

9.5.1 Quando ocorrer atraso do início da prestação dos serviços: 

9.5.2 Advertência, se o atraso for de até 24 horas, independentemente da redução proporcional ao atraso, na fatura 

mensal, e do ressarcimento de eventuais prejuízos; 

9.5.3 Multa de 5% (cinco por cento) do valor da fatura mensal, se o atraso for superior a 24 horas e inferior a 48 

horas, independentemente da redução proporcional no atraso, na fatura mensal, e do ressarcimento de 

eventuais prejuízos; 

9.5.4 Multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura mensal, se o atraso for superior a 48 horas e inferior a 96 

horas, independentemente da redução proporcional ao atraso, na fatura mensal, e do ressarcimento de 

eventuais prejuízos; e 

9.5.5 Multa de 15% (quinze por cento) do valor da fatura mensal, se o atraso for superior a 96 horas e inferior a 

5 dias corridos, independentemente da redução proporcional ao atraso, na fatura mensal, e do ressarcimento 

de eventuais prejuízos. 

9.6 Quando deixar de atender ou garantir as especificações e características técnicas previstas no Termo de Referência, 

no Edital e seus anexos, Contrato ou instrumento equivalente: 

9.6.1 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. 

9.7 Nos casos de retardamento imotivado na execução de serviços: 
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9.7.1 Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor da fatura 

do serviço não realizado e suspensão de 3 (três) meses; 

9.7.2 Multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura da execução de serviços, 

realizado com atraso superior 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; e 

9.7.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura da execução de serviços, realizado com atraso 

superior a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, 

e suspensão de 6 (seis) meses. 

9.8 Deixar de comunicar, formalmente, à Administração Municipal as alterações que venham a ocorrer no endereço, 

telefone, e-mail e fax da empresa, no período de vigência do contrato: 

9.8.1 Suspensão de 6 (seis) meses. 

9.9 Paralisar os serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração: 

9.9.1 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. 

9.10 Recusar-se a assinar o contrato, a prestar a garantia contratual, a receber a nota de empenho: 

9.10.1 Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses. 

9.11 Quebrar sigilo, estabelecido em contrato, de informações confidenciais sob quaisquer formas: 

9.11.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e declaração de inidoneidade, por um prazo de 

12 (doze) meses. 

9.12  Descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto às verbas 

previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta da prestadora de serviços, especialmente o atraso 

de pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de auxílio-

transporte, auxílio-alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: 

9.12.1 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal da fatura, por evento ocorrido, e suspensão de 3 

(três) meses. 

9.13 Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado quando a 

CONTRATADA: 

9.13.1 Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

9.13.2 Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização 

do CONTRATANTE, por ato de competência do titular da pasta da Secretaria Municipal de Gestão; 

9.13.3 Desatender as determinações da fiscalização; 

9.13.4 Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; e 

9.13.5 Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos 

causados. 

9.14 As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

9.14.1 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou 

deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou ainda, cobradas judicialmente, a critério 

da SEMGE. 

9.14.2 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal, da garantia, ou do crédito existente na PMS em 

relação à CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao do crédito existente, a diferença será 
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cobrada na forma da Lei. 

9.14.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada na forma da Lei. 

9.14.4 As sanções previstas nos subitens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 

9.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.14.5 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. 

9.14.6 A sanção estabelecida no subitem 9.4.4 é de competência exclusiva da SEMGE, facultada a defesa do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 

ser requerida após cessarem os efeitos da conduta danosa ou ocorrer a efetiva reparação. 

9.14.7 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento 

da comunicação enviada pelo CONTRATANTE 

9.14.8 É caracterizada como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados 

e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do auxílio-

transporte e do auxílio-alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da 

aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a PMS. 

9.14.9 A suspensão temporária da CONTRATADA cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja 

em vigor, impedirá a mesma de participar de outras licitações e contratações, no âmbito do Município até 

o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

9.14.10 As penalidades estabelecidas em Lei não excluem qualquer outra prevista no Contrato de Prestação de 

Serviços, nem a responsabilidade da CONTRATADA, por perdas e danos que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

9.14.11 Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contados da notificação administrativa à prestadora de serviços, sob pena de multa e, acaso não 

ressarcidos, serão descontados das faturas pendentes até sua integral satisfação. 

9.14.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas em sistema próprio e, no caso da aplicação da 

penalidade descrita no subitem 9.4.4, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo 

das multas previstas neste Termo e das demais cominações legais. 

9.14.13 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

sem prejuízo de outras medidas cabíveis 

9.14.14 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado a licitante vencedora o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 

10.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização e sem prejuízo das 

penalidades pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 

 

11.1. Os serviços contratados não poderão ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, sem prévia 

anuência da Administração Municipal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES 

 

12.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

terceiros, ainda 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. 

 

12.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 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 

recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

12.3 Ficando comprovado, depois do contrato celebrado e antes da prestação do serviço que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, 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 pago à CONTRATADA. 

 

12.4 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 

13.1 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 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 

recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

13.2 Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, 

contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente 

excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 

14.1    O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, 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 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

15.1  A CONTRATADA deverá apresentar a garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser 

entregue até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas 

no art. 56, parágrafo 1º, incisos I, II e III da Lei 8.666/93. 

15.2 A garantia contratual deverá ser atualizada nas mesmas condições e parâmetros de atualização do contrato 

firmado. 

15.3 Quando a garantia for efetuada em títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob a forma escritural, 
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mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil 

e avaliados pelos valores econômicos, conforme definido pela Legislação vigente.  

15.4 A garantia deverá ter previsão de validade de mais 180 (cento e oitenta) dias, após o encerramento contratual. 

A devolução da referida garantia estará condicionada a comprovação do pagamento de todas as verbas 

rescisórias trabalhistas, decorrentes da contratação, e caso o pagamento não ocorra até o fim do segundo mês 

após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para pagamento dessas verbas trabalhistas 

diretamente pela Administração. 

15.5 O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do objeto deste 

Termo, ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, ou de seu preposto, ou, 

ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões. 

15.6 A autorização contida no subitem anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo 

recursal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

 

16.1  A CONTRATADA deverá cumprir as normas gerais, legais e regulamentares contempladas no ordenamento 

Jurídico, que disciplinam a execução dos serviços licitados. 

16.2 A CONTRATADA deverá obedecer aos procedimentos em vigor e aos apresentados pelo CONTRATANTE, 

no Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS UNIFORMES, IDENTIFICAÇÃO e EPI’s 

 

17.1 A CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos e crachá de identificação aos seus funcionários, 

bem como EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), consonante Norma Regulamentadora 6, 

regulamentada pela Portaria 3214/1978 e demais legislações cabíveis, incluindo situações de pandemia, 

calamidade pública e correlatas, porventura decretadas, de forma gratuita, para o desempenho das funções, 

desde o início da execução dos serviços, de modo que, todos executem suas atividades devidamente fardados, 

identificados e protegidos contra possíveis acidentes de trabalho. 

17.2 Os uniformes deverão ser confortáveis, dotados de acabamento perfeito, duráveis, feitos com materiais de 

alta qualidade, ajuste perfeito ao corpo do usuário. 

17.3 Os uniformes deverão conter a identificação da empresa CONTRATADA (nome e/ou logomarca) em local 

visível, pelo menos nas peças que compõem a parte superior do vestuário (impresso ou bordado). 

17.4 Os uniformes e EPI’s serão disponibilizados pela CONTRATADA conforme descrição, quantidade e 

periodicidade a seguir: 

FARDAMENTOS E EPI’s QUANTIDADE 
PERIODICIDADE NO 

FORNECIMENTO 

Luva em raspa de couro 02 (dois) pares SEMESTRAL 

Luva de borracha 02 (dois) pares SEMESTRAL 

Mascaras descartáveis de proteção das vias 

respiratórias  
02 (duas) unidades  DIÁRIO 

Óculos de segurança lente incolor  01 (uma) unidade SEMESTRAL 

Calçado de segurança tipo bota de borracha 

cano longo 
01 (um) par SEMESTRAL 

Calçado de segurança tipo bota de couro cano 

curto 
01 (um) par SEMESTRAL 

Calça 02 (duas) unidades SEMESTRAL 

Camisa manga curta 02 (duas) unidades SEMESTRAL 

Camisa manga longa com proteção UV 02 (duas) unidades SEMESTRAL 
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Boné tipo legionário (com proteção de nuca) 01 (uma) unidade SEMESTRAL 

Capa de chuva impermeável 01 (uma) unidade SEMESTRAL 

Protetor Solar  01 (uma) unidade  MENSAL 

Repelente de insentos 01 (uma) unidade MENSAL 

Vestimenta de segurança tipo avental 

descartável 
01 (uma) unidade  DIÁRIO 

Máscara tipo “face shield” 02 (duas) unidades SEMESTRAL 

Respirador purificador de ar tipo peça 

semifacial filtrante para partículas  
01 (uma) unidade SEMESTRAL 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REAJUSTE 

 
18.1 Em caso de reajustes de preços após o prazo de 12 (doze) meses de contratação, será adotado o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E), ou, na sua falta, índice legalmente previsto à época. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ALTERAÇÃO 

 

19.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá ser procedida através de 

termo aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n.º 

8.666/93. 

 

19.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e as supressões 

resultantes de acordo celebrados entre as partes, com vistas a atender a superveniência do interesse público. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

20.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer 

condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de 

exigi-la em oportunidades futuras. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  - DOS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR 
 

21.1  Os casos fortuitos e de força maior serão excludentes de responsabilidades da CONTRATADA e da 

CONTRATANTE, de acordo com o Código Civil Brasileiro. 

 

21.2 Qualquer suspensão de execução em razão do item 19.1 será limitada ao período durante o qual tal causa ou 

suas conseqüências existirem, sendo este período deduzido na contagem final do prazo. 

 

21.3 Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação de caso fortuito ou força maior, a parte impossibilitada 

de cumprir sua obrigação deverá dar conhecimento à outra parte, por escrito e imediatamente, da ocorrência 

e suas conseqüências. 
 

21.4 A aceitação ou não dos motivos de força maior, invocados pela CONTRATADA ficará a critério único da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA VALIDADE E EFICÁCIA 

 
22.1 O presente contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia depois de aprovados pela 
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Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE e publicados, por extrato, no Diário Oficial do Município, retroagindo 

os efeitos dos atos de aprovação e publicação, uma vez praticados, à(s) data(s) da(s) assinatura(s) do(s) 

instrumento(s). 

 

22.1.1 A publicação do extrato do contrato e de seus eventuais aditamentos, no Diário Oficial do Município, 

será providenciada e custeada pela Administração, mediante remessa do texto do extrato a ser publicado 

até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 

contados da aludida remessa. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 
 

23.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como o competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, ajustadas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias, de 

igual teor e forma, para um só efeito. 

 

Salvador, ___ de ________________ de ____. 

 

 

 ______________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

CONTRATANTE 

 

______________________________________________ 

 

CONTRATADA 
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