ESTADO DA BAHlA

__

j PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
>>
#

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 467*<Q>OT0
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmaj^com
CNPJ NO 13.922.612/0001-83
.................
............

7

_at

»N

i3y£~%

CONTRATO PRESTAQAO DE SERVIQOS AUXILIARES AS ATIVIDAt^ FINALlSTIC^JJOC
MUNICfPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA N° 081/2021.
\ g,
><7-—&

o.
K%.

iP

^ffrEE^SI
CONTRATO QUE CELI JRAM_
O MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A
EMPRESA LIMPETRANS CONSTRUCAO
E SERVIQOS EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICfPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurldica de direito pOblico intemo, inscrito no
CNPJ sob o n° 13.922.612/0001-83, sito a Rua Jose de Souza Guedes, n° 218, Centro,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executive, Senhora Celeste Augusta Araujo Paiva,
brasileira, casada, com enderego residencial sito a Rua Francisco AntOnio da Rocha, n° 178,
Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da c6dula de
identidade RG n° 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Seguranpa POblica do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Flsicas sob n° 239.824.705-87, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTES o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurldica de direito pOblico, com sede na Rua Francisco
Antonio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
13.066.068/0001-15, neste ato representada pela Senhora Adriana Araujo Silva, Secretaria
Municipal de Satide, portadora da cedula de identidade RG n° 07.631.092-23, expedida pela
Secretaria de Seguranga POblica do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Flsicas sob
n° 815.907.255-49, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAODE; FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurldica de direito
publico, com sede na Rua Jose de Souza Guedes, n® 218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal,
Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 14.827.543/0001-91, neste ato representada pela
Senhora Leila Aparecida de Souza, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, portadora da
c6dula de identidade RG n° 13.366.806-10, expedida pela Secretaria de Seguranpa POblica do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Flsicas sob n° 020.215.935-33, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e o FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAgAO - FME - BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurldica de direito
pOblico, com sede na Avenida Professor Amrtonio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 30.555.813/0001-09, neste ato representada
pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos, Secreterio Municipal de EducapSo e Cultura, portador da
c6du!a de identidade RG n° 09.763.943-59, expedida pela Secretaria de Seguranpa POblica do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Flsicas sob n° 000.034.795-79, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO - FME - BONINAL e a empresa
LIMPETRANS CONSTRUgAO E SERVigOS EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade
LTDA, sediada na Prapa da Matriz, n° 02, Centro, Municlpio de £rico Cardoso, Estado da Bahia,
CEP 46.180-000, inscrita no CNPJ n° 22.503.417/0001-00 e InscripSo Municipal sob o n° 347, neste
ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor Alexandre
da Silva Rocha, portador de Documento de Identidade RG N° 05.908.105-88, emitido por
Secretaria da Seguranpa Publica do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Flsicas sob
o n° 823.061.845-34, residents e domiciliado d Prapa da Matriz, n° 02, Centro, Municlpio de £rico
Cardoso, Estado da Bahia, CEP 46.180-000, vencedora dgjDrocesso licitatorio na modalidade
PREGAO ELETRONICO N° 006/2021, ORIGINARIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
241/2021, DATADO DE 26/04/2021, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e
acordam na celebrapSo do presente INSTRUMENT© CONTRATUAL, que se regera pelas Leis

Rua Jo$6 de Souza Guedes, n® 218-Centro-Boninal-BA^CEP d?40-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: Iicitacaoomboninal2021 ©tiotmail.com
PREGAO ELETRONICO N* 006/2021 -FL 1/45

ESTADO DA BAHIA

' Pf%.^
%

I PREFEITURA MUNICIPAL DE BONtfllAL
^
•

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46Pfp-600
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@grtial.com
CNPJ N° 13.922.612/0001-83
1 c

\\
5.
n

^ f

Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, e pelas demais disposipOes pertinentes,\r%1iante as ciausul^y
e condipdes a seguir ajustadas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a con
empresa especializada para prestapfio de servipos auxiliares ds atividades finalfsticas do Municipio
de Boninal, Estado da Bahia, de forma continua, durante 0 perlodo de 12 (doze) meses, conforme
proposta de prepos apresentada que fica fazendo parte deste termo, como se aqui estivesse
transcrita.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condipfies deste
contrato, acr6scimos ou supressOes dos servipos objeto desta licitapSo, no limite de at6 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65
da Lei Federal n° 8.666/93.
PARAGRAFO SEGUNDO: Sera permitida a subcontratapSo, preferencialmente de
Microempreendedor Individual-MEI, nos casos em que 0 servipo nSo demandar subordinapSo, nfio
se responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAQAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO - A
CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatdrio na modalidade de
PREGAO ELETRONICO N° 006/2021, ORIGINARIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
241/2021, DATADO DE 26/04/2021, que tamb6m passa a fazer parte integrante deste instrumento
como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer correspondfencias trocada entre as
partes.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Este contrato 6 regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterapOes
posteriores, a qual as partes se sujeitam para resolupSo dos casos omissos e de qualquer
divergence surgida durante a execupSo do mesmo.
PARAGRAFO SEGUNDO: O presente Contrato regula-se por suas cteusulas e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposipOes de direito privado e, em especial, 0 Cddigo Civil - Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de
2002 e 0 C6digo de Defesa do Consumidor- Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLAUSULA TERCEIRA ■ DO REGIME E FORMA DE EXECUQAO - Os servipos serSo prestados
mensalmente sob a forma de ExecupSo Indireta e pelo regime de Empreitada Por Prepo Global.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTA^AO ORCAMENTARIA E ORIGEM DOS RECURSOS - As
despesas decorrentes da contratapfio do objeto correrSo 3 conta dos recursos orpamenterios,
constantes de dotagOes consignadas no orpamento municipal vigente, atrav6s das dotapOes
orpamentdrias, abaixo descritas:
UNIDADEGESTORA
ORGAO

FONTE DE
PAGAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA

03/03 - SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
administraqAo
E
PLANEJAMENTO
05/05 - SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
E
educaqAo
CULTURA

0000

2007 - MANUTENQAO DA
DE
SECRETARY
E
administraqAo
PLANEJAMENTO.
MANUTENQAO
2010
aqOes
da
DAS
DE
SECRETARIA
educacAo.
2014 - MANUTENQAO DAS
ACOES DE CULTURA.

3390.39.00
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0004
0001
0001
0019

0015/0022

0001

00000
06/06 - SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

0000

0042

0000

0000
0000
07/07 - SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO
E
MEIO
AMBIENTE.
08/08 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAODE
- FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE

0000

0002
0014

2017 - MANUTENQAO DO
salArio EDUCACAO.
2018 - GESTAO DAS
AQOES
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL. _______
2021 - GESTAO DAS
AgOES DO ENSINO DE
JOVENSEADULTOS.
2046 - GESTAO DA

EDUCAgAO BASICA E
FUNDAMENTAL
FUNDEB40%. ______
2052 - GESTAO DAS
AgOES EDUCACIONAIS RECURSOS
VINCULADOS.
GESTAO DAS
2054
AgOES
DO
ENSINO
INFANTIL, CRECHE E
PRE-ESCOLA.
2065 - MANUTENgAO DA
CULTURA, ESPORTE E
LAZER._________
2033 - MANUTENgAO DA
SECRETARY MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES.
FEP
2034
MANUTENgAO
DOS
RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIES
2038 - MANUTENgAO DO
DE
SISTEMA
ABASTECIMENTO DE
AGUA.__________
2039 - MANUTENgAO DO
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADA E RODAGENS.
2040 - MANUTENgAO E
DA
CONSERVAgAO
MALHA VlARIA.
2051 - MANUTENgAO DA
SECRETARIA MUNICIPAL
AGRICULTURA,
DE
TURISMO
E
MEIO
AMBIENTE.______
2023 - MANUTENgAO DO
FUNDO MUNICIPAL DE
SAODE - RECURSOS
PROPRIOS 15%.
2025 - MANUTENgAO DO
PISO
DE
ATENgAO
BASICA.________
2026 - MANUTENgAO DO
PROGRAMA DE SAClDE
BUCAL.
2027 - MANUTENCAO DO
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09/09 - SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
ASSISTENCIA SOCIAL
- FUNDO MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL

0029

0000

0029

0029
0029

10/10
COORDENAgAO
DE
PROTEgAO E DEFESA
CIVIL

PROGRAMA SAUDE DA
FAMfLIA.________
2028 - MANUTENQAO DO
HOSPITAL MUNICIPAL.
AQOES
DE
2106
AO
ENRENTAMENTO
COVID-19.
2041 - MANUTENQAO DA
COORDENADORIA
DO
DE
CENTRO
DA
referEncia
ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
2042
DESENVOLVIMENTO
AQGES
DO
FUNDO
DE
MUNICIPAL
ASSISTENCIA SOCIAL.
2050 - IGDBP - INDICE
GESTAO
DE
DESCENTRALIZADA
BOLSA FAMlLIA.
2057 - MANUTENQAO DA
COORDENADORIA
DO
DE
CENTRO
REFERENCIA
DA
ESPECIAUZADO
ASSISTENCIA SOCIAL CREAS,
PISO BASICO
2070
VARlAVEL II
2084 - MANUTENQAO DO
IGD - SUAS
PISO BASICO
2085
VARlAVEL PBV III

0029

2086 - MANUTENQAO DO
CRAS ESTADUAL______

0000

GESTAO DAS
2087
DE
AgOES
COORDENAgAO
DE
PROTEgAO E DEFESA
CIVIL - CPDC__________

3390.39.00
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3390.39.00

PARAgraFO UNICO - A despesa para os exerclcios subsequentes, quando for o caso, send
alocada d dotagSo orgamentaria prevista para atendrmento desta finalidade, a ser consignada ao
Municlpio, pela Lei Orgamenteria Anual.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA - O contrato ter£ vig§ncia de ate 12 (doze) meses, contados
da data de sua assinatura.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A Criterio do CONTRATANTE e com a anuOncia da CONTRATADA,
este Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos perlodos, mediante Termo Aditivo, ate o
limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovada a vantajosidade para a AdministragSo das
condigOes e dos pregos contratados.

Rua Jos6 de Souza Guedes, n° 218 - Centro - Bonlnal - BA - CEP 46740-00
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: llcitacaoDmboninal202lfaihotmall.com
PREGAO ELETRONICO N° 006/2021 - FL. 4/45

/y

ESTADO DA BAHIA

i PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNR] N° 13.922.612/0001-83
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nfio tern direito subjetivo a prorrogagSo contratual,
que objetiva a obtengflo de pregos e condigOes mais vantajosas para a AdministragSo, conforme
estabelece o art. 57, inciso II da Lei n2 8.666, de 1993.
PARAGRAFO TERCEIRO - A prorrogagSo somente poderS ocorrer desde que haja autorizagSo
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
I - estar formalmente demonstrado que a forma de prestagSo dos servigos tern natureza continuada;
II - relatOrio que discorra sobre a execugSo do contrato, com informagOes de que os servigos
tenham sido prestados regularmente;
III - justificativa e motive, por escrito, de que a AdministragSo mantem interesse na realizag§o do
servigo;
IV - comprovagSo de que o valor do contrato permanece economicamente ^yarrtajosO; ppja^a
AdministragSo;
V -manifestagfio expressa da contratada informando o interesse na prorrogagaoje p,s
J
VI - comprovagSo de que o contratado mantSm as condigOes iniciais de habilira|So^^
PARAGRAFO QUARTO - Quando da prorrogagSo contratual, o Municlpio:

%

a
*

s>
intiam

I - RealizarS pesquisas de pregos e assegurar-se-S de que os pregos contrSt^
ita€ao
compatlveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade
mais vantajosa em relagSo S realizagSo de uma nova licitagSo, sem prejulzo de eventual
negociagSo com a Contratada para adequagSo dos valores Squeles encontrados na pesquisa de
mercado;

II - RealizarS negociagSo contratual para a redugSo e/ou eliminagSo dos custos fixos ou variSveis
n§o renovSveis que jS tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratagSo;
III - A pelo menos 60 (sessenta) dias do tSrmino da vigSncia deste instrumento, o Municlpio
expedirS comunicado S CONTRATADA para que esta manifeste, dentro de 03 (trSs) dias, contados
do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogagSo do atual Contrato;
IV - Se positiva a resposta da CONTRATADA, o Municlpio providenciarS, no devido tempo, o
respectivo Termo Aditivo;
V - Esta resposta terS carSter irretratSvel e, portanto, a CONTRATADA dela nSo poderS, apOs
expressa manifestagSo neste sentido, alegar arrependimento para reformular a sua decisSo;
VI - Eventual desisttneia da CONTRATADA apbs expressa manifestagSo de interesse na
prorrogagSo contratual ensejarS pelo Municlpio a devida aplicagSo de penalidade, nos termos da
CISusula DScima Quinta, inciso III, do presente Contrato;
VII - Caso a CONTRATADA manifeste, num primeiro momento, por nSo ter interesse em prorrogar
o Contrato e posteriormente venha a se retratar, demonstrando vontade de prorrogS-lo, fica a
criterio do Municlpio, como faculdade e prerrogativa, proceder S prorrogagSo ou dar curso a novo
processo de licitagSo.
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PARAgrAFO QUINTO - A vantajosidade econdmica para prorrogagSo dos conS^tos com m3o de^*
obra exclusive estar3 assegurada, sendo dispensada a realizagdo de pesquisa^&^ercado, W&'y/
seguintes hipdteses:
a) quando o contrato contiver previsOes de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de
salaries serao efetuados com base em Acordo, ConvengSo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou em
decorrdncia de lei;
b) quando o contrato contiver previsbes de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto
quanto a obligates decorrentes de Acordo, Convenpdo, Dissidio Coletivo de Trabalho e de lei) e
materials serSo efetuados com base em Indices oficiais, previamente definidos no contrato, que
guardem a maior correlapSo possfvel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais
insumos ou materials ou, na falta de qualquer Indice setorial, o fndice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE);
c) os valores de contratagSo ao longo do tempo e a cada prorrogagSo serSo iguais ou inferiores aos
limites estabelecidos em ato normative da Secretaria de GestSo do Ministerio do Planejamento,
Desenvolvimento e GestSo.
c.1) Se os valores forem superiores aos fixados pela Secretaria de GestSo do MinistSrio do
Planejamento, Desenvolvimento e GestSo, caberS negociagSo objetivando a redugSo de pregos de
modo a viabiiizar economicamente as prorrogagbes de contrato.
PARAGRAFO SEXTO - 0 Municlpio nSo prorrogarS o Contrato quando:
I - os pregos contratados estiverem superiores aos estabelecidos como limites em ato normative da
Secretaria de GestSo do MinistSrio do Planejamento, Desenvolvimento e GestSo, admitindo-se a
negociagSo para redugSo de pregos; ou
II > a contratada tiver sido penalizada nas sangSes de declaragSo de inidoneidade, suspensSo
temporSria ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangSncias de
aplicagSo.
PARAGRAFO S^TIMOO • O infeio da execugSo do objeto do contrato dar-se-S no 10 (dez) dias
Citeis ap6s a assinatura deste contrato, ou em data estipulada pelo CONTRATANTE.
PARAGRAFO OITAVO - Independentemente do dia em que se der o inlcio da execugSo dos
servigos nos termos do parSgrafo anterior, o termo final de vigSncia serS o previsto no caput desta
cISusula, mantidos os pregos ofertados.
PARAGRAFO MONO - Admitir-se-S a prorrogagSo do prazo de inlcio e da execugSo, mantidas as
demais cISusulas do Contrato e desde que ocorra algum dos seguintes motives, devidamente
autuados em processo:
I - superveniSncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho S vontade das partes, que aftere
fundamentalmente as condigSes de execugSo do Contrato;
II • impedimento de execugSo do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo Municlpio em
documento contemporSneo S sua ocorrSncia;
III • interrupgSo da execugSo do Contrato ou diminuigSo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do Municlpio;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos por lei;
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V - omissfio ou atraso de providfencias a cargo do Municlpio, inclusive quantcTags pagamentos j>
previstos de que resulte, diretamente, impedimenta ou retardamento na execugSo op Gfiiptrato, serr^0 /
prejuizo das sangOes legais aplic^veis aos respon$£veis.
PARAgRAFO D^CIMO - A prorrogagSo do Contrato, quando demonstrada a vantajosidade para o
Municlpio, devera ser promovida mediante celebragSo de Termo Aditivo, o qual devera ser
submetido a aprovagdo da consultoria jurldica.
PARAGRAFO D^CIMO PRIMEIRO - Os fiscais deverSo elaborar relatario final acerca das
ocorrfencias da fase de execugSo do contrato, ap6s a conclusSo da prestagSo do servigo, para ser
utilizado como fonte de informagSes para as futuras contratagSes.
CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO - A
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execugSo do objeto deste Contrato, o valor global
de R$ 4.499.996,16 (quatro milhoes, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e
noventa e seis reals e dezessels centavos).
PARAGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, custos ou despesas, diretos ou indiretos,
omitidos da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serSo considerados como
inclusos nos pregos, nSo sendo considerados pleitos de acrascimos, a esse ou a qualquer tltulo,
devendo o servigo ser cumprido sem 6nus adicional ao Municlpio.
PARAGRAFO SEGUNDO - Caso haja equlvoco no dimensionamento dos quantitativos da
proposta, a contratada devera arcar com o Gnus decorrente, devendo complemente-los, caso o
previsto inicialmente nSo seja satisfatario para o atendimento ao objeto deste PregSo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arroiados no artigo 57, §1°, da Lei n® 8.666/93.
PARAGRAFO TERCEIRO - Ao se verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugSo do servigo, o Contratante promovera a adequagSo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragSo dos
valores contratuais previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
PARAGRAFO QUARTO - O disposto no paragrafo anterior se aplica ainda que se trate de eventos
futuros e incertos, tais como os valores provides com o quantitative de vale-transporte.
PARAGRAFO QUINTO - Os pregos constantes da proposta anexa a este contrato s§o de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, nSo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragSo, sob
alegagdo de erro, omissSo ou qualquer outro pretexto.
PARAGRAFO SEXTO - A cotagSo na planilha de custos e formagSo de pregos de itens
concementes a reserva t6cnica, supervisSo, fiscalizagSo, IRPJ, CSLL, capacitagao, treinamento,
reciclagem ou congfeneres motivara a supressSo unilateral do item da planilha e a consequente
glosa de todos os pagamentos ]£ realizados para custear esses itens.
PARAGRAFO S^TIMO - Para operacionalizagSo da autoexecutoriedade do paragrafo anterior, os
valores indevidamente pages serSo glosados/deduzidos durante a execugSo contratual, quando dos
pagamentos ou repactuagdo.
PARAGRAFO OITAVO - A empresa 6 a Onica respons^vel pela cotagao correta dos encargos
tributarios na planilha de custos e formag9o de pregos. Portanto, em caso de erro ou cotagSo
incompatlvel com o regime tributerio a que se submete, ser§o adotadas as orientagOes a seguir
a) Cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a
execugSo contratual;
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b) Cota^do de percentual maior que o adequado: para atender as orienfe^!
87
TCU n° 3.037/2009-Plen6rio, n° 1.696/2010-2* Cdmara, n° 1.442/2010-2* Cdmara
____
CSmara, o excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glo$a/dedu$3o, quando do
pagamento e/ou repactuapfio, para fins de total ressarcimento do debito.
PARAgRAFO NONO: Os pagamentos serSo efetuados mensalmente, atrav6s de ordem bancaria
ou cradito em conta corrente, ap6s recebimento do objeto ora licitado, no prazo de at6 10 (dez)
dias, contados a partir da apresenta$So da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante o recebimento definitive do objeto licitado, desde que nSo haja pendfincia a ser
regularizada pelo contratado.
PARAGRAFO D^CIMO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissfio da Nota
Fiscal/Fatura, o documento sere imediatamente devolvido para substituipfio e/ou emissSo de Nota
de CorrepSo, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nSo sere considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualizapSo do valor contratual.
PARAGRAFO D^CIMO PRIMEIRO: A CONTRATANTE nSo acatare, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro tltulo vinculado ao Contrato, oriundo desta licitapeo, apresentado por
estabelecimento bancerio ou terceiros, salvo quando a cessSo tenha sido por ela, PREFEITURA
MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por escrito, e os tltulos regularmente aceitos
pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: A atualizapSo moneteria dos pagamentos devidos pela
Administrapeo, em caso de mora, sere calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variapSo do INPC do IBGE pro rata
tempore.
PARAGRAFO d£CIMO TERCEIRO: NSo serS permitida previsSo de sinal, ou qualquer outra forma
de antecipapflo de pagamento na fbrmulapSo das propostas, devendo ser desclassificada, de
imediato, a proponente que assim o fizer.
CLAUSULA SfcTIMA - DA REVISAO E REAJUSTEAMENTO - As regras acerca do reajuste do
valor contratual sSo as estabelecidas no Termo de Referenda, anexo I do Edital do certame.
PARAGRAFO UNICO; A revisSo de prepos, nos termos do ant 65, II, d - Lei Federal 8.666/93,
dependerS de requerimento do interessado quando visar recompor o prepo que se tornou
insuficiente, instrufdo com a documentapSo que comprove o desequillbrio econOmico-financeiro do
contrato, devendo ser instaurada pela prdpria administrapSo quando colimar recompor o prepo que
se tomou excessive.
CLAUSULA OITAVA - DA DESCRIQAO DOS SERVINGS - A descripSo dos servipos consta do
Termo de Referenda - Anexo I do Edital.

CLAUSULA NONA - DOS LOCAIS ONDE SERAO EXECUTADOS OS SERVIPOS - A
CONTRATADA prestarS os servipos de vigilSncia nos locais e de acordo com as diretrizes definidas
pela CONTRATANTE.
CLAUSULA DliCIMA - DA RESCISAO - A inexecupSo, total ou parcial, do Contrato enseja a sua
rescisSo, com as consequ6ncias contratuais e as prevista na Lei n°. 8.666/93.
O Contratante poderS rescindir administrativamente o Contrato nas hipOteses previstas no art. 78
da Lei n° 8.666/93.
PARAGRAFO UNICO: Nas hipbteses de rescisSo com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei
8.666/93, nSo cabe ao Contratado direito a qualquer indenizapSo.
CLAUSULA d£CIMA PRIMEIRA - DA ALTERAQAO - O presente contrato poderS ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso l do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/S
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CLAUSULA DfeCIMA SEGUNDA - OBRIGAQSES DA CONTRATADA -

&
obrigaffies^

contidas no Termo de Referfencia e neste Contrato por determinagfio legal,
obriga-se a:
a) Cumprir integralmente as condiffies contidas neste termo e na Proposta de Prepos;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dfvidas a favor de terceiros envolvidos na
execupSo dos servipos, em particular no que se refere &s contribuipOes socials e tributos,
c) Zelar pela execupSo de todos os servipos necess£rios ao fomecimento do objeto contratado e o
controle dos recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execupSo do contrato, em compatibilidade com as
obrigapOes por ela assumidas, todas as condipOes de habilitapSo e qualificapfies exigidas na
licitapSo.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em funpSo do objeto do
contrato firmado.
f) Efetuar pontuatmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execupSo do objeto do presente contrato, bem
como observar e respeitar as legislapOes federal, estadual e municipal, relativas ao objeto do
contrato;
g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigapOes assumidas para
cumprimento do objeto contratual, sem qualquer Onus para a parte contratante;
h) Assumir, em relapSo aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da execupSo dos
servipos objeto deste contrato, tais como: salSrios, seguros de acidentes, taxas, impostos e
contribuipOes, indenizapOes, vales-refeipOes e outras que venham a ser criadas ou exigidas pelo
govemo;
CLAUSULA D^CIMA TERCEIRA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE - AI6m das obrigapOes jS
previstas no Termo de Referenda e no presente contrato, a Contratante obriga-se S:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial ate o 5°
(quinto) dia Citil do mfes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20
(vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1° da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e condipOes
estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cISusulas contratuais.
CLAUSULA d£CIMA QUARTA - DA FISCALIZAQAO - A CONTRATANTE exercerS fiscalizapSo
sobre a execupSo do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o exercicio deste
direito.
PARAgRAFO PRIMEIRO: A Contratante designate responsSvel pela gestSo e acompanhamento
da execupSo do contrato em questSo, nos termos da disposipSo contida no art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterapOes.
PARAGRAFO SEGUNDO: A presenpa da fiscalizapSo nSo atenua a responsabilidade da
CONTRATADA.
PARAGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsSvel pela fiscalizapSo o registro em relatdrios de todas
as ocorrfincias e deficifencias porventura existentes na prestapSo dos servipos contratados e
ontadas.
encaminhar cdpia S CONTRATADA para a imediata correpSo das irregularidade
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PARAGRAFO QUARTO: A a?So ou omissSo. total ou parcial, da Fiscalizaga^d© Contratante nSo^
eximira a Contratada da total responsabilidade na execugSo dos servi$os,\&etp do preseg®^y
Contrato.
yaJX

............................................................................................ \-*-Ruteftea

CLAUSULA D^CIMA QUINTA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial ou total de
qualquer das suas ciausulas, sem justificativas aceita pela Contratante, sujeitara a contratada as
seguintes sanies, previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a previa e ampla defesa em
processo administrative:
a) advertencia;
b) declaragao de inidoneidade para participar de licitacSo e impedimento de contratar com este
Municlpio por prazo de ate 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do objeto ndo entregue;
d) multa de 0,7 % (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do objeto nSo entregue por cada
dia subsequente ao trigesimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas sere, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do
objeto entregue com atraso, ou de outros creditos, relative ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cieusula nSo tern careter compensatbrio e o
seu pagamento nSo eximire o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infragdes cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: RetenfSo de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendSncias
do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse perlodo nSo incidire atualizagSo
moneteria.
CLAUSULA DIzCIMA SEXTA - DA COBRANQA JUDICIAL - As importSncias devidas pela
Contratada serSo cobradas atraves de processo de execupSo, constituindo este Contrato, tltulo
executive extrajudicial, ressalvada a cobranpa direta, mediante retenpao ou compensapSo de
cr&ditos, sempre que possfvel.
CLAUSULA D^CIMA $£TIMA- DAS DISPOSI£6ES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE nSo responder^ por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados a execupSo do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execup§o do
Contrato, em compatibilidade com as obrigapOes ora assumidas todas as condipSes de habilitapSo
e qualificapSo exigidas para contratapdo.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretapSo das disposipCes deste Contrato e integrapSo das
omissfles, desde que compatlveis com os preceitos de Direito PCiblico, aplicar-se-S, supletivamente,
os princlpios da teoria geral dos contratos e as disposipOes do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responder^ por todos os danos e prejulzos decorrentes
de paralisapSes na execupSo do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrfincia de caso
fortuito ou fbrpa maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislapfio
vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) boras da
ocorrfencia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
:o do objeto
PARAGRAFO QUINTO: Ap6s o 10° (d6cimo) dia de paralisapSo do fomeg
contratado, o CONTRATANTE, poderd optar por uma das seguintes altemativasy
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a) promover a rescisSo contratual, independentemente de interpelapSo judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisSo;
b) exigir a execute do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao periodo
total de atraso, respeitado o disposto na legislate em vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciard a publicagSo resumida do CONTRATO e
seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Pardgrafo Onico do Artigo 61 da Lei Federal
8.666/93.
CLAUSULA d£CIMA OITAVA - FORO - As partes elegem o Fora da Comarca da cidade de
Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerd sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer diividas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (trfes) vias de igual teor
e’ forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, jujtamgnte com as
testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legafe^o •

Aso

V\
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Boninal (BA), 07 de julho de 2021.
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CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAIVA
MUNICfPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

al^Undr^da silva^oc^ha^
LIMPETRANS CONSTRUQAO E SERVIQOS EIRELI
.. /
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Ic^ro Santos dos Santos
CPF n°: 042.775.735-50

02Nome:<Hdldt!TTarAlonso Paiva
CPF n°: 058.34fl .655-16
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ANEXOI
PLANILHA

UNIDADE QUANTIDA
DE
MENSAL

R$ UNIT

R$ TOTAL

QUANTIDA
DE ANUAL

R$ TOTAL

R$ UNIT

ITEM

DESCRIQAO DO SERVIQO

1

LIMPEZA E CONSERVAQAO

HORAS

12320

7,58

93.385,60

147840

7,58

1.120.627,20

2

HORAS

2112

7,58

16.008,96

25344

7,58

192.107,52

3

DE
PREPARAQAO
ALIMENTOS
CONTROLE DE ACESSO

HORAS

1760

13,22

23.267,20

21120

13,22

279.206,40

4

MANUTENQAO ELETRICA

HORAS

880

10,64

9.363,20

10560

10,64

112.358,40

5

E
CONSTRUQAO
DE
MANUTENQAO
ALVENARIA
AUXILIAR DE CONSTRUQAO
E
MANUTENQAO
DE
ALVENARIA
PINTURA

HORAS

880

10,64

9.363,20

10560

10,64

112.358,40

HORAS

880

9,05

7.964,00

10560

9,05

95.568,00

HORAS

528

10,64

5.617,92

6336

10,64

67.415,04

CONDUQAO DE VElCULO
CATEGORIA B_______
CONDUQAO DE VElCULO
CATEGORIA D

HORAS

2640

8,24

21.753,60

31680

8,24

261.043,20

HORAS

1760

10,23

18.004,80

21120

10,23

216.057,60

6

7
8
9

r

F

O
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HORAS

880

21,45

18.876,00

10560

21,45

226.512,00

11

OPERAQAO DE MAQUINAS
PESADAS
APOIO ADMINISTRATIVO I

HORAS

1760

7,58

13.340,80

21120

7,58

160.089,60

12

MONITORIA

HORAS

4400

7,58

33.352,00

52800

7,58

400.224,00

13

OPERAQAO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

HORAS

6160

13,22

81.435,20

73920

13,22

977.222,40

14

RECEPgAO

HORAS

1760

13,22

23.267,20

21120

13,22

279.206,40

10

VALOR GLOBAL

4.499.996,16

374.999,68

o

X
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TERMO DE REFERENCIA
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1 -OBJETO

ContratagSo de empresa especializada para prestag§o de servigos auxiiftes
fmalisticas do Municlpio de Boninal, Estado da Bahia.

1
O*

atividao

2-NECESSIDADE
Suprir a deficifencia de pessoal e garantir o desenvolvimento das atividades da Prefeitura
Municipal de Boninal.
Promover os servigos essenciais aos Administrados, de modo a Ihes garantir os direitos
constitucionalmente garantidos, sobretudo educagao, saude, infraestrutura, abastecimento
de dgua, seguranga, lazer.
AuxMio £s atividades dos 6rg§os municipals nos estabelecimentos publicos do Municlpio.
3 - DA JUSTIFICATIVA
O Municlpio de Boninal 6 localizado na Chapada Diamantina, tern seu nome estabelecido
em fungSo da bonina, uma flor que, inclusive, se assemelha a flor produzida pela planta
"quiabento". Antes de se tornar Boninal, este municlpio tamb6m
se chamou Freve,
Sumidouro e Guarany. Possui uma area territorial de 896,857 km2 (2019), sua populagao
estimada 14.446 habitantes (IBGE 2020), com uma quantidade significante rural.
Boninal 6 a queridinha da Chapada, pois, assim como as cidades da Chapada Diamantina
que ladeiam, tern uma beleza unica, com habitantes hospitaleiros que transbordam simpatia,
al6m de muito alto astral, somando isto a tranquilidade de uma cidade do interior.
Como em toda a Chapada Diamantina, Boninal 6 muito vasto em Cultura. O municlpio 6
conhecido atrav£s dos Grupos de Reiseiros, Bumba Meu Boi, das festas dos Padroeiros,
dos festejos juninos, do artesanato e da culinSria.
O municlpio tern as festas do Padroeiro da sede e dos povoados, onde em alguns locals
duram at6 uma semana. Destacam-se as Festas do Senhor do Bomfim e de Nossa Senhora
das Gragas na sede e a de S§o Sebastiao na Vila de Nova Colina.
Conhecida na regiao pelo seu Sao Joao, uma grande festa tradicional que acaba por ser
atrativa para turistas al6m de ser uma atragao para as cidades vizinhas. O municlpio de
Boninal faz calendSrio de festas juninas da Bahiatursa, 6rg§o oficial de turismo da Bahia,
respons£vel pela coordenag§o e execugao de pollticas de promogao, fomento e
desenvolvimento do turismo no estado.
Algm da sua tradicional festa junina, o municlpio de Boninal atrai diversos olhares pelo que a
natureza teve a Ihe oferecer. Uma linda cachoeira faz parte deste paralso que se chama
Boninal, esta 6 a Cachoeira dos Indios, uma beleza exuberante que te traz paz e uma
sintonia com a natureza e a histdria do Brasil. Nesta cachoeira pode-se observar pintura
rupestres, datadas de 2.000 A.C.
Isso, sem falar nas deilcias gastrondmicas feitas pelas senhoras da regiao. A culindria 6
variada: Malamba, God6 de Banana Verde, Cortadinho de Palma com Torresmo, Brevidade,
Avoador, Beiju, etc.
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Esse cendrio evidencia a relevante importancia de a$6es para atender aNtefcjanda local^ao^9>
que se refere & educa$ao, esporte, saude, cultura, sustentabilidade, tuiismo,9lazer,
infraestrutura, social e geragao de renda. Ainda, citamos as atividades da administragao que
sao necess^irias para o desenvolvimento dos servigos da AdministragSo Municipal.
Ainda, citamos as atividades da administragao que s§o necess^irias para o desenvolvimento
dos servigos da Secretaria Municipal da Administragao e Planejamento, fazendo-se
necessdrio o deslocamento de servidores e assessores advindos de outras localidades, que
necessitam visitar as localidades (distritos e povoados), em face de participarem de
reunioes, pesquisas, cadastramentos, promoverem agoes de politicas publicas, apoiar na
execugSo de eventos produzidos para a comunidade no intuito de promover e incentivar o
desenvolvimento do Munidpio nos diferentes aspectos de diversidade cultural, turistico,
administrative, social, sustentabilidade, educacional, em infraestrutura, socioeconomico e de
saude, primando pela formagao de nossos municipes e comunidade participante de
capacitagoes, palestras, seminaries como toda e qualquer atividade promovida pela
Administrag§o.
Sobre o Sistema de Ensino o Munidpio de Boninal possui 22 (vinte e duas) escolas
distribuidas em suas diversas localidades (Sede e Zona Rural), compreendendo: creches e
pr6-escolas (atendendo a educagao infantil), Fundamental I e II, Quilombolas e Ensino
M6dto (Centro Educacional Professor Arm§nio Sant’Anna Paiva).
O investimento em educag§o 6 estabelecido por Lei e seu cumprimento 6 de fundamental
interesse para o bem comum. A Lei de Diretrizes e Bases- LDB, Lei n°. 9394/96, estabelece
em seu artigo 69, que a “A Uni§o aplicarS, anualmente, nunca menos de dezoito, e os
Estados, o Distrito Federal e os Munidpios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas
respectivas Constituigoes ou Leis Org&nicas, da receita resultante de impostos,
compreendidas as transferSncias constitucionais, na manutengao e desenvolvimento do
ensino publico.” ainda no § 4° “As diferengas entre a receita e a despesa previstas e as
efetivamente realizadas, que resultem no nao atendimento dos percentuais minimos
obrigatbrios, ser§o apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercicio financeiro".
A contratagao visa a eficientizagao do servigo publico da Secretaria Municipal de EducagSo,
buscando atender de forma efetiva e eficaz bs demandas da populagao escolar, buscando
atender £s necessidades da comunidade local visando cumprir com as determinagoes das
politicas publicas educacionais vigentes, sempre considerando suas necessidades,
buscando contribuir para a construgSo de uma sociedade mais justa e igualitbria.
Diante das mudangas que ocorrem com a educagao, o munidpio vem tomando medidas que
melhorem as condigdes das atividades escolares de sua competbncia.
Vale destacar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes 6 responsbvel pela
frota de velculos, maquinas e equipamentos que servem ao Municipio, utilizando-se dos
mesmos para realizar servigos de manuteng§o de estradas e vias publicas e afins. Cabendo
tambbm o acompanhamento de obras e servigos publicos, tais como: iluminagao publica,
abastecimento de bgua, saneamento bbsico, dentre outros.
No que cabe a Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, destacamos o
estimulo a Agricultura Familiar, ao produtor rural o zelo pela preservagia^ambiental e o
Rua Jos6 de Souza Guedes, n° 218 - Centro - Boninal - BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: Hcitacaoomboninal2021@hotmail.-CQfll
PREGAO ELETRONICO N° 006/2021 -FL 15/45

G.

■o

ft

•V^o • p.

r*r,.%

ESTADO DA BAHIA

j PREFEITURA MUNICIPAL DE BONIT^P
Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740-900
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmaillc$pR
.
§'
CNPJ N° 13.922.612/0001-83
\
^Onca ----------- £
incentivo ao turismo sustentive!. Destacamos ainda a agoes voltadasV^gstimulo
comircio e feiras livres.

^

A Secretaria de Saude esti no primeiro ano da gestao municipal, primeiro ano de execugao
do Plano Municipal de Saude 2021-2022 uma gestio que visa o cumprimento da
democracia e participagao popular, a mesma tern se empenhado nao s6 em administrar o
modelo atual de saude, mas tambim em criar condigdes para a construgao e fortalecimento
de urn novo modelo assistencial. Nesse primeiro ano de gestao visa implementar servigos
como ampliagao dos servigos de especialidades, servigo de socorro terrestre, ampliagio do
atendimento midico nas localidades mais distantes, continuidade da coleta de exames
laboratoriais; realizagao de capacitagao dos profissionais das equipes de saude em diversos
temas, continuidade do Programa saude nas Escolas- PSE entre outros avangos na saude
do municlpio. Portanto, a rede de assistincia precisa dar continuidade quanto a diagnbstico
de forma ripida e precisa, uma vez que diminua o sofrimento do paciente e custos de
medicamentos utilizados como paliativo.
O transporte do municlpio e feito atravis da malha viiria BA-148 que liga a cidade de
Boninal a BR-242 onde possul Hospital Regional da Chapada na cidade de SEABRA,
situado a 54 km da cidade de BONINAL-BA. Os servigos de saude ofertados pela Rede de
Saude do Municlpio sao essencialmente de Atengio Bisica e hospital de Pequeno Porte
com poucos recursos a saude da populagio local, necessitando desse modo recorrer a
iniciativa privada para assegurar aos munlcipes a realizagao de sen/igos especializados.
O artigo 196 da Constituigio Federal afirma que “a saude 6 direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante pollticas sociais e economicas que visem i redugao do risco de
doenga e de outros agravos e ao acesso universal e igualiterio as agoes e servigos para sua
promogSo, proteg^o e recuperagao” e ainda conforme o artigo 199, parSgrafo 1° que prev§
que a assistencia d saude 6 livre & iniciativa afirmando que as instituigoes privadas poderao
participar de forma complementar do sistema unico de saude, segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito publico ou convdnio, tendo preferdncia &s entidades
filantrbpicas e as sem fins lucrativos.
A Secretaria Municipal Desenvolvimento Social de Boninal, Estado da Bahia 6 respons£vel
pela organizagao e implementagao das pollticas e diretrizes publicas municipais referentes £
assistencia social, tendo o compromisso de ofertar programas, projetos e servigos eficazes e
de qualidade a populagSo em situagio de maior vulnerabilidade social de forma integrada
buscando efictencia e eficScia nos investimentos publicos, conforme preconizado pela
Polltica Nacional de Assistencia Social - PNAS.
A Secretaria conta com dois Centres de Referenda de Assistencia Sodal (CRAS), sendo
respons£vel pela organizagao e oferta dos servigos socioassistenciais da Proteg§o Social
Bdsica do Sistema Unico de Assistencia Social (SUAS) nas areas de vulnerabilidade e risco.
£ por meio do CRAS que a protegSo social da assistencia social se territorializa e se
aproxima da populagao, reconhecendo a existencia das desigualdades sociais interurbanas
e a importencia da presenga das pollticas sociais para reduzir essas desigualdades.
Assim, pudemos afirmar que os servigos sao constituldos pelas atividades desenvolvidas
com a finalidade de proceder auxllio &s atividades dos 6rgaos municipais nos
estabelecimentos oOblicos do Municlpio de BoninaK

______________ <5tg3D&
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A Prefeitura Municipal de Boninal n§o dispoe, em seu quadra funciqr^de pesso^P,
espectfico para execu$ao dos servigos em quest§o, raz§o pela qual se faz^tmperiosa^a
contratagSo da prestagSo de servigos, visando a execugSo das atividades auxiliares
atividades finalisticas do Munidpio, com disponibilidade de servigos de plantSo,
emergenciais e eventuais, quando for o caso, prezando pela economicidade dos
investimentos, pelo bom funcionamento das instalagoes, dos sistemas e dos equipamentos
e pela seguranga dos usuSnos e servidores.
A contratagao de servigos de empresas terceirizadas que fornecem suporte d realizagao das
atividades essenciais ao cumprimento da miss§o institucional do 6rgao encontra amparo no
Decreto n° 2.271/97 e na lnstrug§o Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30 de abril de 2008 e
suas atualizagoes.
Os servigos em questSo sao comuns de m§o de obra, facilmente prestados por diversas
empresas e permitem estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante
especificagfies utilizadas no mercado, padroes de qualidade e desempenho peculiares ao
objeto, correspondendo £s exigdncias da Lei n° 10.520/2002, do Decreto n® 3.555/2000 e do
Decreto n° 5.450/2005.
A contratagao dos servigos justifica-se pelas necessidades deste Municipio de promover os
servigos essenciais aos Administrados, de modo a Ihes garantir os direitos
constitucionalmente garantidos, sobretudo educagSo, saude, infraestrutura, abastecimento
de Sgua, seguranga, lazer, etc.
O regime de execugao ser£ o de empreitada por prego global, nos termos do art. 6°, VIII, a,
da Lei n. 8.666, de 1993.
A licitante enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte nao poder£ adotar
o regime de tributagao pelo Simples Nacional, nos termos do art. 17, XII, da Lei
Complementar n. 123, de 2006.
Os servigos a serem licitados, de acordo com o contido no Decreto n° 9.507/2018, 6 definida
como acessdria a atividade fim, e por isso, pode ser objeto de execugao indireta.
A contratagao de empresa especializada permitira suprir a lacuna de mSo-de-obra, sendo
adotado o modelo de contratagao do Governo Federal, por se mostrar mais adequado e
economicamente mais viavel do que a contratagao de pessoal para tal finalidade, uma vez
que a existdncia de cargos desta natureza na estrutura do Munidpio se toma mais custosa e
ineficiente.
Conforme consta da Instrugao n° 02/2018 do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado
da Bahia, a terceirizagao, referente as atividades-meio, cujos cargos similares foram extintos
ou colocados em extingao, nao contam para o caiculo do indice de pessoal.
A contratagao de servigos de empresas terceirizadas que fornecem suporte a realizagao das
atividades essenciais ao cumprimento da missao institucional do Orgao encontra amparo no
Decreto n° 2.271/97 e na Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30 de abril de 2008 e
suas atualizagoes.
Os servigos em questao sao comuns de mao de obra, facilmente prestados por diversas
s, mediante
empresas e permitem estabelecer, para efeito de julgamento das prop)
_____________________
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especificagOes utilizadas no mercado, padrfies de qualidade e desem^nho peculiares
objeto, correspondendo £s exigencias da Lei n° 10.520/2002, do Decreravri^^.555/2000,^^p/
Decreto n° 5.450/2005.
A escolha da execugSo de servipo, sob regime de empreitada por prego unit^rio, sem
fomecimento de material e modelo de manutengao sob demanda, se deu em razao da
necessidade de redugao de custos, visto que n§o terd mao de obra ociosa e remunerada.
Os services, objeto desta contratagSio, nao sao independentes, haja vista que a execugao de
urn deles interferira em outro. Assim, h£ necessidade de que os servigos sejam executados,
por uma unica prestadora de servigos.
A prestagSo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragao Contratante, vedando-se qualquer relagao entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.
A contratagSo de pessoa juridica especializada na prestagao dos servigos de mao de obra,
por ser considerado servigo auxiliar, necessArio «t Administragao no desempenho de suas
atribuigoes e, portanto, passive! de terceirizagao, cuja interrupgao pode comprometer a
continuidade de suas atividades.
O Contrato a ser firmado terS duragao de ate 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura ou de data posterior a ser fixada no Contrato, podendo ter sua vig§ncia
prorrogada por periodos iguais e sucessivos, ate o limite de 60 (sessenta) meses, com
vistas a obtengSo de pregos e condigoes mais vantajosas para Administragao, mediante
Termo Aditivo, na forma prevista no do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e alteragoes.
Considerando a necessidade de servigos, auxiliar as atividades fins do Municipio, a melhor
solugao para o caso 6 a contratagSo dos servigos relacionados neste Termo de Refetencia
em grupo unico.
A gestao do Contrato sete descentralizada entre a Prefeitura Municipal e demais Secretarias
Municipals. £ vantajoso para a Administragao ter urn Contrato tinico para o mesmo servigo,
evitando-se assim custos administrativos e operacionais, al6m de facilitar a Gestio
Contratual.
4 - OBJETIVOS
Viabilizar o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela Administragao
Municipal;
✓

✓

Proporcionar a eficientizagao do Servigo Publico Municipal.

Auxiliar as atividades de competencia do Municipio, garantido urn servigo de
qualidade aos Munlcipes.
✓

Suprir a defictencia de pessoal e garantir o desenvolvimento das atividades da
Prefeitura Municipal de Boninal.
✓

Promover os servigos essenciais aos Administrados, de modo a Ihes garantir os
direitos constitucionalmente garantidos, sobretudo educag§o, saude, infraestrutura,
abastecimento de dgua, seguranga, lazer.
✓
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Os servigos a serem contratados t£m por finalidade auxiliar as^fflj^dades fins^l®
✓
compet^ncia do Municipio, garantido um servigo de qualidade aos Municipfe<^o >tfr v ^
5 - BASE LEGAL
Para o desenvolvimento de tal processo que assegure a legalidade da contratagao, valemonos da Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002 que institui, no §mbito da UniSo,
Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituigao
Federal, modalidade de licitag§o denominada PREGAO, para aquisigao de bens e servigos
comuns, e d£ outras provid§ncias; Decreto n° 3.555/2000; Decreto Municipal n° 1921, de 17
de margo de 2021; Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei Complementar n°123/2006 e
alteragoes, e subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/93 que regutamenta o
tamb6m artigo 37 da C.F. instituindo normas para licitagao e contratos da Administragao
Publica, na sua atual redagao.
6 - DA ESPECIFICAQAO DO OBJETO
6.1. A contratag§o objeto do presente termo compreenderd a contratagSo de empresa, que
compreender^ o fomecimento de mao de obra (Postos de servigos), sob demands de
horas/homem trabalhadas, sem fomecimento de material, para a realizag3o de sen/igos
comuns de mao de obra, eventuais e sob demands.
6.2. A quantidade 6 mera estimativa para os prbximos 12 (doze) meses, e ser£
fornecida de acordo com as necessidades da Prefeitura e dos Fundos Municipais a
ela vinculados, sendo objeto de faturamento e pagamento os quantitativos
efetivamente realizados.
6.3. Fomecimento de uniformes, equipamentos de protegao individual - EPls,
ferramentas e equipamentos necesscirios £ execugao dos servigos, conforme
especificagdes e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referenda e
necessaries durante a execugao do contrato.
6.4. O Fomecimento dos materials de consume, para servigos executados em
regime de empreitada por prego unit&rio serilo de responsabilidade do contratante,
sendo faturado por medigao mensal, e realizado o pagamento, apenas do
quantitative de horas, por categoria, efetivamente trabalhadas, mensalmente.
6.4.1. A unidade de medida utilizada para os servigos e a de hora de trabalho com escalas
de trabalho a serem definidas pelo Contratante, conforme especificagoes abaixo:
ITEM

DESCRIQAO DO SERVIQO

UNIDADE

QUANTIDADE QUANTIDADE
MENSAL
ANUAL
147840
12320

001

LIMPEZA E CONSERVAQAO

HORAS

002

preparaqAo

HORAS

2112

25344

003

CONTROLE DE ACESSO

HORAS

1760

21120

004

manutenqAo elEtrica

HORAS

880

10560

DE ALIMENTOS

_____________
__
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CONSTRUQAO E MANUTENQAO
DE ALVENARIA_________
AUXILIAR DE CONSTRUQAO E
MANUTENCAO DE ALVENARIA

HORAS

880

\%560

HORAS

880

10560

HORAS

528

6336

HORAS

2640

31680

HORAS

1760

21120

HORAS

880

10560

011

PINTURA
CONDUQAO
DE
VElCULO
CATEGORIA B__________
CONDUQAO
DE
VElCULO
CATEGORIA D________ ______
operaqAo
DE
MAQUINAS
PESADAS
APOIO ADMINISTRATIVO I

HORAS

1760

21120

012

MONITORIA

HORAS

4400

52800

013

OPERAQAO DE SISTEMA
ABASTECIMENTO DE AGUA

HORAS

6160

73920

014

RECEPQAO

HORAS

1760

21120

005
006
007
008
009
010

DE

\''

'^*** ‘^—u ^
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6.4.1.1. Especificagfies gerais dos servigos:

a) Servigo de Limpeza e ConservagSo: Executar servigos gerais de limpeza e
conservagao nas depend§ncia$ prediais e £reas adjacentes, pr6dios publicos em geral,
realizar limpeza, organizagao e manutengao dos ambientes da Prefeitura, das secretarias
municipais e demais 6rgaos do Municlpio, recolher lixo e separar para a reciclagem,
desenvolver atividades especlficas objetivando manter a limpeza e o embelezamento das
Areas destinadas para este fim, executar demais atividades inerentes ao setor por
determinagao superior imediato.
b) Servigo de Preparagao de Alimentos: Controlar a entrada e salda dos alimentos com
registro diArio na ficha de controle; observar os aspectos dos alimentos antes e depois de
sua preparagao, quanto ao cheiro, cor e sabor; abrir apenas as embalagens para o consumo
do dia; guardar bem fechadas as que nao forem utilizadas totalmente; verificar o cardApio do
dia; providenciar com antecedAncia a merenda, segundo as tAcnicas de prepare para que
esteja pronta no horArio estabelecido e na temperatura adequada; lavar os utensilios de
distribuigAo antes e depois de usA-los; Quando necessArio, colocar os gAneros alimentlcios
de molho na vAspera de seu uso; controlar o consumo de gAs, material de limpeza, entre
outros; cuidar da conservagao do fogAo, bem como controle das panelas, pratos, canecas,
tigela e todos os outros utensilios de cozinha; A merendeira A responsAvel por: manter a
mais rigorosa higiene nas dependAncias de armazenamento, cantina, prepare e distribuigAo
da merenda; manter um bom relacionamento com o(a) diretor(a), professores, alunos e
demais funcionArios, tratar com delicadeza as criangas, apresentar-se sempre limpa, com
touca e avental, com as unhas limpas e aparadas. Seja um exemplo! NAo se esquecendo de
principalmente higienizar as mAos. Toda vez que fizer uma atividade diferente ou fora da
cozinha, lave as mAos antes de retomar e manipular os alimentos; nunca mexer nos
alimentos com feridas ou codes; tampar as panelas e nunca deixe os alimentos expostos a
moscas e mosquitos; a cozinha deve estar limpa antes e ap6s a preparagao de alimentos.
r exames de
Usar a criatividade, procurando tomar a merenda saborosa e nutritiva; fj
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saude regularmente; manter-se sempre informada participando deScap^ftSfoes jeoLsga
.o*
£rea profissional; participar no planejamento das compras.
^r^hga/$*®rt^ria,
c) Servigo de Controle de Acesso: Desempenhar atividades de & _ _
^
controlando entrada e saida de pessoas, atuar em especial nas Unidades Escolares e
Radios Publicos: auxiliando tamb6m em outras atividades de apoio no que se refere a
manutengao das Unidades, desempenhar outras atividades afins ao cargo.
t

d) Servigo de Manutengao Etetrica: Auxilia o eletricista na instalagao e na manuteng§o de
equipamentos e fiagao el6trica, auxilia na execugao de reparos e substituigoes de
equipamentos etetricos, auxilia na manutengio de rnSquinas etetricas, e executa outras
tarefas afins.
e) Servigo de ConstrugSo e Manutengao de Alvenaria: Assentamento de tacos, azulejos,
pisos de cerSmica e outros, emassamento e regularizagao de paredes e esquadrias,
execugao de servigos de revestimento, impermeabilizagao, executar trabalhos de alvenaria,
concrete e outros materials de construgao civil, guiando-se por desenhos, esquemas e
especificagOes, utilizando processes e instrumentos pertinentes ao oficio, para construir,
reformar, ou reparar pr6dios e obras similares e outros, zelo pelo material recebido,
cuidando pela inspegao da qualidade e quantidade, execugao de trabalhos e pavimentagao
e revestimento, execugao de outras tarefas correlatas.
f) Servigo de Auxiliar de Construgao e Manutengao de Alvenaria: Efetuar a carga,
descarga e transporte de materiais, servindo-se das prdprias maos ou utilizando carrinho de
m§o e/ou ferramentas manuals, possibilitando a utilizagao ou remogao daqueles materiais.
Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas,
permitindo a execugao de fundagoes, o assentamento de canalizagoes ou tubulagoes para
£gua ou rede el6trica, ou a execugao de obras similares. Misturar cimento, areia, £gua, brita
e outros materiais, atrav6s de processes manuais ou mecSnicos, obtendo concreto ou
argamassa. Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer pega,
limpando-as e arrumando-as de acordo com instrugoes. Auxiliar o oficial ou encarregado,
em conjunto ou sozinho para levar o bom termo a execugSo de suas tarefas. Zelar pela
conservagao dos locals onde estao sendo realizados os servigos. Executar outras tarefas da
mesma natureza e nivel de complexibilidade associadas ao ambiente organizacional.
g) Servigo de Pintura: Execugao dos servigos e/ou reparos de pintura em fachadas ou
ambientes internes, lixamento, pequenos e/ou grandes areas de reparo, executar outras
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a crit6rio de seu superior. Pinturas em geral
com aplicagdes de Vcirias formas e com varies tipos de tintas (esmalte, acrilica, PVA, I6tex,
Resina ou Verniz, Massa Acrilica ou PVA Tintas ep6xi, Tinta antiferrugem, Aplicagao de
Texturas, Grafiattos, etc). Normalmente sao aplicados de 2 a 3 de mao de tinta para
cobertura e acabamento da superficie. Inclusive reparos em alvenaria, tratamento de
superficies para pinturas, limpeza de calhas e lajes.
h) Servigo de Condugao de Velculos Categoria “B”: Dirigir automdveis / veiculos de
passeio ou Sedan, veiculos de transporte de passageiros. Verificar diariamente as
condigoes de funcionamento do veiculo, antes de sua utilizagao, pneus, Sgua do radiador,
bateria, nivel do 6leo, sinaleiros, freios, embreagem, farbis, abastecimento de combustlvel,
levando-o a
m condigoes de u
etc. Manter o veiculo limpo, interna e extemamente
. cv y
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manuten^ao sempre que necess^rio, conduzir os servidores da Pre^itur^&^M lugac-eJi^y
determinados, conforme itinerdrio estabelecido ou instru$6es espeGiffcas, executar oj^s
tarefas afins.
yg i) Servigo de CondugSo de Vefculos Categoria “D”: Dirigir automBveis, dnibus,
caminhonetes, caminhfies e outros veiculos de transporte de passageiros e cargas, verificar
diariamente as condigoes de funcionamento do vefculo, antes de sua utiliza$§o, pneus, Sgua
do radiador, bateria, nlvel do 6leo, sinaleiros, freios, embreagem, farbis, abastecimento de
combustivel, etc, manter o velculo limpo, interna e externamente em condigoes de uso,
levando-o a manutengao sempre que necessbrio, conduzir os servidores da Prefeitura em
Lugar e hora determinados, conforme itinerbrio estabelecido ou instrugoes especificas,
executar outras tarefas afins.
j) Servigo de Operagao de Mdquinas Pesadas: Execug3o de Servigos com mbquinas
leves e pesadas, diregao de veiculos de cargas, execugao de servigos de abertura de valas,
nivelamento, abertura de estradas, aterros e outros, providencias quanto aos reparos que se
fizeram necessbrio, limpeza, lubrificagao e outros cuidados exigidos para o bom
funcionamento dos equipamentos, executar outras atividades afins.
k) Servigo de Apoio Administrative I: Atender chamados teleffinicos internes e extemos,
Numerar e controlar documentos, Realizar a entrega externa de correspondbncias e
documentos, Auxiliar na execugao das atividades da unidade, voltadas & gestSo
documental/processual; Operar mdquinas simples de reprodugao e digitalizagao de
documentos, telefone e outros, Digitalizar correspondbncias e documentos oficiais de rotina,
Auxiliar nos procedimentos para solicitagbes de viagens - passagens e dibrias, nacionais e
intemacionais, Operar microcomputadores, Autuar, protocolar processes e documentos e
operacionalizar sistema de protocolo e arquivo, Digitar, organizar, conferir, entregar,
receber, registrar, distribuir e controlar a movimentagao de documentos, Controlar a entrada
e saida de bens patrimoniais e equipamentos, fazendo o langamento das movimentagoes
em sistemas prbprios, sob supervisao, Organizar o almoxarifado para facilitar a
movimentagao dos itens armazenados; Prestar informagoes sobre tramitagbo e andamento
de process© e documentos; Localizar, organizar, classificar e manter atualizado acervos de
multimldia.
I) Servigos de Monitoria: Receber e entregar as criangas nos horbrios de entrada e saida,
de forma planejada, agradbvel e acolhedora; Estabelecer lagos de comunicagao de ordem
afetiva com as criangas; Zelar pela seguranga flsica, higibnica e alimentar da crianga;
Dedicar-se exclusivamente ao atendimento das necessidades das criangas nos horbrios de
alimentagao; Manter-se junto bs criangas durante todo o tempo de atendimento, evitando
ausentar-se sem a devida comunicagao b professora da sala; Auxiliar a professora nas
providbneias, controle e cuidados com o material pedagbgico e pertences das criangas,
Acompanhar as criangas nas suas necessidades bbsicas e no perlodo de repouso,
mantendo-se alertas a todos os fatos e acontecimentos da sala; Informar b professora
regente, fatos e acontecimentos relevantes ocorridos com a crianga; Auxiliar na locomogao
dos alunos com deficibncia flsica ou mobilidade reduzida, que necessitem de auxllio ou
acompanhamento, garantindo a acessibilidade no espago escolar ou em passeios e visitas
de estudo.
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m) Servigos de Operagao de Sistema de Abastecimento de Aguac Eipar e desligar nos,
hor^rios determinados os equipamentos de bombeio el6trico$ e mecanibqiNps sisteir^as^de
abastecimento de agua dos Distritos, Povoados e Comunidades Rurais de fesponsabilidade
do municipio de Boninal; Limpar a Srea em torno dos os equipamentos; desempenhar outras
tarefas que, por suas caracteristicas, se incluam na sua esfera de competfencia, tratar com
urbanidade as pessoas.
n) Servigos de Recepgao: Executar tarefas relativas a anotagSo, digitagao e organizagao
de documentos e outros servigos de escritbrio, como recepgao, registro de compromissos e
informagbes, principalmente para os cargos diretivos da organizagSo; Anotar ditados de
cartas, de relatbrios e de outros tipos de documentos, taquigrafando-os ou tomando os em
linguagem corrente, providenciar a expedigbo e/ou arquivamento, assim como enviar e
receber mensagens pelos meios eletrfinicos disponiveis; Auxiliar na organizagao dos
compromissos de seu chefe, dispondo horbrios de reunioes, entrevistas e solenidades,
especificando os dados pertinentes e fazendo as necessbrias anotagbes em agendas, para
lembrar-lhe e facilitar-lhe o cumprimento das obrigagbes assumidas; Recepcionar as
pessoas que se dirigem ao seu setor, tomando cibncia dos assuntos a serem tratados,
encaminhb-los ao local conveniente ou prestar-lhes as informagbes desejadas; Organizar e
manter arquivos flsicos e Ibgicos de documentos de sua chefia imediata, procedendo b
classificagao, etiquetagem e guarda dos mesmos, para conservb-los e facilitar a consulta;
Fazer a coleta e registros de dados de interesses referentes ao setor, comunicando-se com
as fontes de informagbes e efetuando as anotagbes necessbrias para facilitar a preparagbo
de relatbrio ou estudo da Chefia; Fazer chamadas telefbnicas, registro e distribuigao de
expedientes e outras tarefas correlatas, seguindo os processos de rotina estabelecidos pela
Unidade Organizacional para cumprir e agilizar os servigos de seu setor em colaboragbo
com a Chefia; Operar equipamento copiadoras e outras mbquinas simples, e proceder d
digitalizagbo de documentos; Prestar apoio logfstico para realizagbo de reunibes da Unidade
Organizacional ou do Chefe imediato; Executar outras tarefas de acordo com as
necessidades.
6.5. OBJETIVO DA CONTRATAQAO
6.5.1. Os servigos a serem contratados tbm por finalidade auxiliar as atividades fins
3.
de competbncia do Municipio, garantido urn servigo de qualidade aos Munfcipes.
4.

6.6. DECLARAQAO DO OBJETO

6.6.1. O Contrato a ser firmado terb duragbo de atb 12 (doze) meses, contados da
5.
data de sua assinatura ou de data posterior a ser fixada no Contrato, podendo ter sua
vigbncia prorrogada por periodos iguais e sucessivos, atb o limite de 60 (sessenta) meses,
com vistas d obtengao de pregos e condigbes mais vantajosas para Administragbo,
mediante Termo Aditivo, na forma prevista no do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e
alteragbes.

6.

6.7. DESCRIQAO DA SOLUQAO COMO UM TODO

7.7.1. Considerando a necessidade de servigos, em sua maioria auxiliares bs
7.
atividades fins do Municipio, a melhor solugao para o caso 6 a contratagao dos servigos
do servigo e
relacionados neste Termo de Referenda em grupos de acordo com a natur
com a secretdria em que serb desempenhado
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8.

6.8. REQUISITOS DA CONTRATAQAO

9.

6.8.1. DA DESCRigAO DOS SERVIQOS

1• Rubrics

mi

c**

rvigos auxiliary's
6.8.1.1. A pretensa contrata$ao tem como objeto a contrata$ao
dc^^riWo^l de
atividades finalfsticas do Munidpio, nos termos da lnstru$§o n° 02/^ 1
lobal, a
Contas dos Munidpios do Estado da Bahia, em regime de empreitada
serem executados nas dependfendas da Prefeitura Municipal de Boninal, suas Secretarias
Municipals e demais Unidades sob sua abrang§ncia.
6.8.1.2. Os servigos a serem contratados possuem natureza continuada, cuja interrupgao
pode comprometer as atividades da Administragao e cuja necessidade de contratagao deve
estender-se por mais de urn exercicio financeiro e continuamente.
6.8.1.3. O treinamento e administrate de mao de obra n§o implicarao em custos com a
contratagao;
6.8.1.4. Os servigos serao executados pela contratada obedecendo ao disposto na Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 05/2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes.
6.8.2. REQUISITOS DA CONTRATADA
6.8.2.1. Os servigos serao prestados por empresa que atenda aos seguintes requisites:
6.8.2.2. Seja devidamente habilitada pelos 6rgaos de controle e fiscalizag§o da atividade e
com utilizag3o de mao de obra detentora de formagao profissional espedfica com dedicate
exclusiva;
6.8.2.3. Utilize retinas e define perfil de mao de obra, para os postos de servigo, que
possibilitem maior efictencia do efetivo utilizado no desenvolvimento de ates preventives
que incluem o uso de equipamentos auxiliares d execute dos servigos;
6.8.2.4. Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambiente das Unidades, de
forma a refletir resultados produtivos e melhoria no atendimento prestado & sociedade;
6.8.2.5. Que oferega proposta que atenda aos par§metros defmidos para o objeto da
licitat0 e apresente prego compativel com a finalidade estabelecida;
6.8.3. DOS CONSUMfVEIS
6.8.3.1. Para a perfeita execug§o dos servigos, a Contratada deverei disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensflios necessaries, nas quantidades adequadas,
tais como: uniforme complete, livro de ponto, livro de ocorrfencia, e demais materiais e
equipamentos necessaries ao desempenho dos servigos, os quais deverao ser de boa
qualidade, e estarem em observSncia £s recomendagoes aceitas pelas boas pr£ticas,
normas e legislate vigente.
6.8.3.2. Os uniformes e seus complementos serao fomecidos conforme o clima da regiao.
6.8.3.3. Os equipamentos e utensilios necessaries d execugio dos servigos dever§o ser
mantidos em perfeitas condigfies de uso, devendo os danificados serem substituidos em at6
24hs (vinte e quatro horas). Os equipamentos el6tricos deverao ser dotados de sistemas de
proteto. de modo a evitar danos na rede el6trica.
6.8.3.4. A empresa devera fornecer EPI (Equipamento de Protegao Individual) a seus
funcionarios de acordo com a legislate vigente.
7 - PRAZO, LOCAL, CONDIQ6ES DE EXECUQAO

£
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A execute dos services ser^i iniciada no prazo meiximo de at6 1 a
convocagao para inicio dos servigos, ou em data ser determinada peloNywtratante
inferior a 10 (dez) dias de antecedSncia.
Os locais de execug§o dos servigos ser§o definidos pelo Municipio de acordo com a
necessidade de cada um dos servigos.
Deverd iniciar a execugao dos servigos objeto deste certame, devendo apresentar os
colaboradores nos locais indicados para a execug§o do servigo.
Os servigos serao prestados dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, com
obsen/cincia das recomendagSes aceitas pela melhor tecnica e das normas e legislagao,
para atender £s solicitagoes do Municipio.
A contratagao terS o objetivo de atender As necessidades da Prefeitura Municipal e das suas
secretarias municipais vinculadas.
O prazo de vigSncia do contrato 6 de ate 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado,
mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos perfodos, ate o limite de 60 (sessenta)
meses: desde que atendidas as condigSes do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.
8. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA:
As despesas decorrentes da contratagao do objeto correrao £ conta dos recursos
orgamenterios, constantes de dotagdes consignadas no orgamento municipal vigente,
atrav6s das dotagoes orgamenterias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
ORGAO

FONTE DE
PAGAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA

03/03 - SECRETARIA
DE
MUNICIPAL

0000

2007 - MANUTENQAO
DA SECRETARIA DE

3390.39.00

administraqAo

administraqAo

e

PLANEJAMENTO
05/05 - SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
E
educaqAo
CULTURA

0001

E

PLANEJAMENTO.
2010 - MANUTENQAO
DAS
AQOES
DA
DE
SECRETARIA

educacAo.

0000

0004

2014 - MANUTENQAO
DAS
AQOES
DE
CULTURA._________
2017 - MANUTENQAO
salArio
DO

educacAo.

0001

2018 - GESTAO DAS
DO ENSINO
FUNDAMENTAL.
2021 - GESTAO DAS
AQOES DO ENSINO DE
JOVENS E ADULTOS.
2046 - GESTAO DA

aqCes

0001
0019

educacAo bAsica e
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0015/0022

0001

00000
06/06 - SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

0000

0042

0000

0000

0000

FUNDAMENTAL
FUNDEB 40%. _______
2052 - GESTAO DAS
AQOES EDUCACIONAIS
RECURSOS
VINCULADOS. _______
2054 - GESTAO DAS
AQOES DO ENSINO
INFANTIL, CRECHE E
PRg-ESCOLA
2065 - MANUTENQAO
CULTURA,
DA
ESPORTE E LAZER.
2033 - MANUTENQAO
SECRETARIA
DA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES.
FEP
2034
MANUTENQAO
DOS
RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIES
2038 - MANUTENQAO"
DO
SISTEMA
DE
ABASTECIMENTO DE
AQUA.____________ _
2039 - MANUTENQAO
DO
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADA
E
RODAGENS.
2040 - MANUTENQAO E
CONSERVAQAO
DA

malhaviAria.
07/07 - SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE.

0000

08/08 - SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAUDE - FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAODE

0002
0014

2051 - MANUTENQAO
SECRETARIA
DA
DE
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO
E
MEIO
AMBIENTE.___________
2023 - MANUTENQAO
DO FUNDO MUNICIPAL
DE
SAGDE
RECURSOS PR6PRIOS
15%.
2025 - MANUTENQAO
DO PISO DE ATENQAO
rAsica
2026 - MANUTENQAO

DO PROGRAMA
SAUDE BUCAL.

DE

2027 - MANUTENQAO
DgfROGRAMA SAUDE
k.
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09/09 - SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL - FUNDO
DE
MUNICIPAL
ASSIST^NCIA
SOCIAL

0029

0000

0029

DA FAMlLIA.
2028 - MANUTENQAO
HOSPITAL
DO
MUNICIPAL.
AQOESDE
2106
ENRENTAMENTO
AO
COVID-19._________
2041 - MANUTENQAO
DA COORDENADORIA
DO
CENTRO
DE
DA
refer£ncia
ASSIST^NCIA SOCIALCRAS.
2042
DESENVOLVIMENTO
AQOES DO FUNDO
DE
MUNICIPAL
assistEncia SOCIAL
2050 - IGDBP - INDICE
GESTAO
DE
DESCENTRALIZADA
BOLSA FAMlLIA.
2057 - MANUTENQAO
DA COORDENADORIA
DO
CENTRO
DE

&

§ FIs. N°.

c

T3

£
«• Rubnca

*

Si

O'

°AA

*3 * 1*:

3390.39.00

refer£ncia

0029
0029

0029

10/10
coordenaqAo de
E
proteqAo

0000

DEFESA CIVIL

ESPECIALIZADO
DA
ASSIST^NCIA SOCIALCREAS.________
2070 - PISO BASICO
VARlAVEL II_______
2084 - MANUTENQAO
DO IGD - SUAS
2085 - PISO BASICO
VARlAVEL PBV III
2086 - MANUTENQAO
DO CRAS ESTADUAL
2087 - GESTAO DAS
DE
AQOES

coordenaqAo
proteqAo

3390.39.00

DE

E DEFESA

CIVIL-CPDC
9 - CONDIQOES DE PAGAMENTO
9.1. Os pagamentos serao efetuados mensalmente, no prazo de at6 10 (dez) dias, ap6s
atestado o recebimento em compatibilidade com a Ordem de Servigos, por meio de ordem
para depbsito em conta corrente da empresa CONTRATADA, ap6s o recebimento dos
seguintes documentos:
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a) Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, comprovando que oV^^j?os for^y
executados a contento, entregue at6 o 3° dia util posterior ao dia 30 de cadaTa£sL^rar^o/
atesto pelo setor competente;
a.1) Para aferigSo do servipo, deve-se considerar o periodo do dia 01 at6 o ultimo dia do
mes anterior;
a.2) O primeiro periodo de aferi$§o do service ser^i encerrado no ultimo dia do m6s, mesmo
que inferior a 30 dias.
a.3) Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o
6rgao contratante atestar a execute do objeto do contrato.
b) Comprovante da manuten$3o das condigoes da habilitagao, constatada por meio de
consults “on line" aos sltios eletronicos oficiais ou a documentag§o mencionada no art. 29
da Lei 8.666/93;
c) Relatbrio Mensal dos Servigos Executados.
9.2. A emisscio da Nota Fiscal/Fatura ser£ precedida do recebimento provisbrio e definitivo
do servigo, nos seguintes termos:
a) No prazo de at6 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcels, a Contratada deverb
entregar toda a documentagSo comprobatbria das obrigagbes previdencibrias, fiscais e
trabalhistas previstas na IN SEGES/MP n.° 05/2017;
b) No prazo de atb 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
Contratada, o fiscal tbcnico deverb elaborar Relatbrio Circunstanciado em consonbncia com
suas atribuigoes, e encaminhb-lo ao gestor do contrato.
c) No mesmo prazo, o fiscal administrative deverb elaborar Relatbrio Circunstanciado em
consonbncia com suas atribuigoes e encaminhb-lo ao gestor do contrato.
9.3. No prazo de atb 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatbrios
mencionados acima, o Gestor do Contrato deverb providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugSo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes.
a) Realizar a anblise dos relatbrios e de toda a documentagbo apresentada pela fiscalizagao
tbcnica, administrativa, setorial, e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagbo e o
pagamento da despesa, indicar as clbusulas contratuais pertinentes, solicitando b
Contratada, por escrito, as respectivas corregbes;
b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatbrios e documentagbes apresentadas; e
c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagbo.
9.4. Serb considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
banebria para pagamento.
9.5. Antes de cada pagamento b Contratada, serao realizadas consultas para verificar a
manutengao das condigbes de habilitagao exigidas no edital.

Rua Jo$6 de Souza Guedes, n0 218 - Centro - Boninal - BA - CEP 46740-00
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: iidtacaoombonlnal2021(Shotmall,com
PREGAO ELETRONICO N8 006/2021 - FL 28/45

ESTADO DA BAHIA

^

PREFEITURA MUNICIPAL DE BON|NAL
Rua Jos6 de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46^.0-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@am&il£fijpN*
CNP3 N° 13.922.612/0001-83
]g

^

t

- a.
§

a) Constatando-se, a situa$ao de irregularidade da Contratada,
advertdncia, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, r^||,arize sua situapW
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderS ser promsgMo, un^v^for
igual perlodo, a crit6rio da Contratante.
b) Nao havendo regulariza^So ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizagSo da regularidade
fiscal quanto d inadimplfencia da Contratada, bem como quanto £ existdncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessaries para garantir o
recebimento de seus cr6ditos.
c) Persistindo a irregularidade, a Contratante deverd adotar as medidas necessdrias £
rescisao contratual nos autos do processo administrative correspondente, assegurada §
Contratada a ampla defesa.
d) Havendo a efetiva execu^So do objeto, os pagamentos ser§o realizados normalmente,
at6 que se decida pela rescis§o do contrato, caso a Contratada n§o regularize sua situa$ao.
e) Somente por motive de economicidade, seguranpa nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
Contratante, nao ser£ rescindido o contrato em execupao com a Contratada inadimplente.
9.6. Quando do pagamento, serei efetuada a retenqio tribut^ria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.° 5/2017, quando couber.
9.7. A empresa 6 a unica responscivel pela cota^sio correta dos encargos tribut^rios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tribut^rio a que se submete, ser§o
adotadas as orientagdes a seguir:
a) CotagSo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a
execugao contratual;
b) Cotagao de percentual maior que o adequado: para atender as orientagoes dos Ac6rd§os
TCU n° 3.037/2009-P, n° 1.696/2010 - 2a Camara, n° 1.442/2010-2® Camara e n° 387/20102a Camara, o excesso ser£ suprimido, unilateralmente, da planilha e haverd glosa/dedugao,
quando do pagamento ou da repactuagSo, para fins de total ressarcimento do d6bito.
9.8. Para avaliagao da qualidade e da eficiSncia na execugao dos servigos, mensalmente, a
fiscalizag3o t6cnica dever^ verificar o nivel de qualidade do servigo.
9.9. Sao hipdteses de glosa nos pagamentos as situagoes indicadas abaixo:
a) a inclusao de rubrica, na planilha de custos e formagao de pregos, que tenha sido vedada
pelo edital;
b) a cotagao de tribute em percentual maior que o adequado, segundo as regras do edital;
c) a inexecugao parcial ou total das atividades contratadas;
d) a nao produgao dos resultados contratados;
e) a n§o execugao do contrato com a qualidade minima exigida;
f) a nao utilizagio de materiais e recursos humanos exigidos para a execug§o_do servigo ou
a utilizag&o dos mesmos com qualidade ou quanti^ade inferiqrjdemandad
_______________________________________________ Lcy-*—..............................................i
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2.1

c.

g) equlvocos no dimensionamento dos quantitativos da proposta que se revqiegi supf
as necessidades da Administras3o, quando detectados em momento\%gnor aos
recebimentos provisdrio e definitive da contrata$§o;

VB'

h) custos nao renovdveis jS pages ou amortizados que n§o foram eliminados quando da
prorrogagao contratual.
9.10. Sao, tamb6m, hipdteses de glosa nos pagamentos as situagoes indicadas abaixo:
9.10.1.0 valor a ser glosado deverd ser proporcional ao dano economico sofrido pela
AdministragSo Publica.
9.10.2. Manifestag§o t6cnica da fiscalizagSio da execugao contratual deverA apresentar
justificativa e memdria de cdlculo dos valores a serem glosados, para que a
Contratada possa eventualmente impugnd-los.
9.10.3. Com amparo em precedentes do TCU (Acdrdlios n° 2.247/2009 - Plendrio, n°
1.895/2011 - Plendrio e n° 2.365/2011 - Plendrio) e a pedido da Contratada, poderao
ser realizadas glosas sucessivas nas faturas mensais, desde que sejam atendidas as
condigoes abaixo:
a) corregao do passive de cada m§s at6 a data-base do cdlculo,
b) celebragao, por meio de termo aditivo, das condig6es de pagamento do valor glosado
(numero de dedugdes da fatura a ser implementado e incid§ncia de corregao monet£ria do
saldo devedor at6 a data do pagamento);
c) motivagao do deferimento do pedido da empresa com demonstragao do interesse publico
do mesmo;
d) indicagao, no termo aditivo, de que haverS o vencimento antecipado de todo o saldo
devedor se, por qualquer razlio, for inviavel continuar a deduzir os valores glosados de cada
fatura mensal;
e) dimensionamento das glosas sucessivas de mode a que o ultimo desconto seja realizado
em momento anterior ao termo final da vigdneia contratual, para que a AdministragSo
Publica tenha certeza de que ainda existirao cr6ditos em favor da empresa que poderao ser
retidos para quitag§o do d6bito.
9.11.0 processamento das glosas nao impede a instaurag3o concomitante de procedimento
para aplicagao de penalidade, quando cablvel.
9.11.1. Se equivocos no dimensionamento dos quantitativos da proposta forem detectados
no momento dos recebimentos provisdrio e definitive, o pagamento deverd ser processado
normalmente a partir dos quantitativos efetivamente executados, devendo, se for o caso, ser
providenciado termo aditivo para supressao de quantitativos, como prevd o art. 63, §2 , da
IN SEGES/MP n.° 5/2017.
9.12. £ vedado o pagamento, a qualquer tltulo, d empresa privada que tenha em seu
quadro societ&rio servidor publico da ativa do 6rg§o contratante, com fundament© na Lei de
Diretrizes Orgamentdrias vigente.
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9.13. A parcels mensal a ser paga a titulo de aviso prfevio trabal^i^^) e indeni^atto^1
correspondera, no primeiro ano de contratagao, ao percentual original^gte fixado^jte,'
planilha de pregos.
~ ^ ^
9.13.1. Nao tendo havido a incidSncia de custos com aviso pr6vio trabalhado e
indenizado, a prorrogapao contratual seguinte deverd prever o pagamento do
percentual m&ximo equivalente a 03 (tr§s) dias a mais por ano de servigo, at6 o
limite compativel com o prazo total de vigencia contratual.
9.13.2. A adequagio de pagamento de que trata o subitem anterior dever£ ser prevista
em termo aditivo.
9.13.3. Caso tenha ocorrido a incidSncia parcial ou total dos custos com aviso pr6vio
trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratagao, tais rubricas dever§o
ser mantidas na planilha de forma complementar/proporcional (Nota T6cnica n°
652/2017-MP), devendo o 6rg§o contratante esclarecer a metodologia de c^lculo
adotada.
9.14. Os servigos prestados £ Secretaria Municipal de Saude ser§o faturados da seguinte
forma: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONINAL, Rua Francisco Antdnio da Rocha, n°
66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, CNPJ n°

13.066.068/0001-15.
9.15. Os servigos prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ser§o
faturados da seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
BONINAL, Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal, Estado
da Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o n° 14.827.543/0001-91.
9.16. Os servigos prestados a Secretaria Municipal de Educagao serao faturados da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO - FME - BONINAL, Avenida Professor
Arm§nio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000 CNPJ sob o n° 30.555.813/0001-09.
10 - RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E-MAIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Rua Francisco de Matos Sobrinho, n° 168, Centro, Boninal — Bahia.

Tel.: (75) 99128-5747
E-mail: maciel.infra@boninal.ba.QOV.br
11 - CRITERIOS DE SUSTENTABIUDADE
11.1 Os materiais a serem utilizados devem atender
sustentabilidade ambiental, conforme determina a IN SLTI/MP n.
11.1.1 que os bens sejam constituidos, no todo ou em
reciclado, at6xico, biodegrad^vel, conforme ABNT

aos criterios de
01, de 2010:
parte, por material
NBR - 15448-1 e

15448-2;
11.1.2 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengao de
certificag§o do Institute Nacional de Metrologia, Normalizagao e
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustenteveis ou de
menor impacto ambiental em rela9^^®^^TT1ilares:^^^T7
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11.1.3 que os bens devam ser, preferencialmente, acorxjroignados
embalagem individual adequada, com o menor volume possiyfiL--<Jue
utilize materiais recicl£veis, de forma a garantir a maxima protegao
durante o transporte e o armazenamento; e
11.1.4 que os bens n3o contenham substSncias perigosas em concentragao
RoHS
diretiva
na
recomendada
acimada
(RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), c£dmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), 6teres difenil-polibromados(PBDEs).
11.2 A comprovagao do disposto no subitem anterior poderd ser feita mediante
apresentagao decertificag^o emitida por instituigao publica oficial ou instituigao
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exig§ncias do edital.
11.3 S§o obrigagoes da Contratada, especificamente em relagao aos criterios de
sustentabilidade ambiental:
11.3.1 Orientar seus empregados sobre prevengio e controle de risco aos
trabalhadores, bem como sobre pr£ticas socioambientais para economia de
energia, de £gua e redugao de geragao de residues sblidos no ambiente onde se
prestarci o servigo.
11.3.2 Utilizar equipamentos e materiais de intercomunicagSo (como radios, lantemas e
l§mpadas) de menor impacto ambiental.
11.3.3 Observar as Resolugoes CONAMA n. 401/2008 e n. 424/2010, para a aquisigao
e descarte de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e
materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados,
como chumbo, c£dmio e mercurio.
11.3.4 Observar a Resolugao CONAMA n. 20/1994, utilizando equipamentos que gerem
menos ruido em seu funcionamento.
11.3.5 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessaries para a execugSo de servigos.
11.3.6 Utilizar pilhas recarregdveis para uso em lantemas em atividades realizadas no
periodo noturno, evitando o uso de pilhas ou baterias que contenham
substSncias perigosas em sua composigeio.
11.3.7 Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos
que foram utilizados na prestagSo de servigos.
11.3.8 Colaborar com a coleta seletiva para reciclagem, quando couber, e obedecendo
as orientagoes da Comissao da Coleta Seletiva da Contratante, com vistas £
separagSo dos materiais recicleiveis do lixo orgslnico, que deverS ser coletado
separadamente.
11.3.9 Colaborar com as medidas de redug§o de consume e uso racional da 3gua,
cujos encarregados ou prepostos devem atuar como facilitadores das mudangas
de comportamento de empregados da Contratada, esperadas com essas
medidas.
11.3.10 Manter criterios especiais e privilegiados para aquisig§o de produtos e
equipamentos que apresentem eficidnoia energ6t^oae redugao dg^onsumo.
____

S-et
_________________________________
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11.3.11

Durante a vigilSncia notuma, quando permitida, acender
^reas que estiverem sendo ocupadas.
11.3.12 Comunicar a Contratante sobre equipamentos com mau fot^^amentc^c^/
danificados como i§mpadas queimadas ou piscando, zumbido exeess&o-efn
reatores de lumin^rias e mau funcionamento de instalagQes energizadas.
11.3.13 Sugerir d Contratante, locals e medidas que tenham a possibilidade de
redug§o do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de
iluminagao, instalagSo de interruptores, instalagao de sensores de presenga,
rebaixamento de lumineirias, etc.
11.3.14 Auxiliar na verificagao de impedimentos na safda do ar condicionado ou
aparelho equivalente.
11.3.15 Repassar a seus empregados todas as orientagoes referentes £ redugao do
consumo de energia fornecidas pela Contratante.
11.3.16 Para seus equipamentos que gerem ruldo em seu funcionamento, observar a
necessidade de Selo Ruido, como forma de indicagao do nlvel de potencia
sonora medido em decibel - dB (A), conforme Resolugao CONAMA n° 020, de
07 de dezembro de 1994, em face do ruido excessive causar prejuizo a saude
fisica e mental, afetando particularmente a audigSo. A utilizagao de tecnologias
adequadas e conhecidas permite atender as necessidades de redugao de niveis
de ruido, inclusive, n§o afetando o desenvolvimento dos trabalhos
administrativos ou de atividades de ensino nas unidades.
11.3.17 Aos funcionarios operadores de equipamentos que gerem ruidos, fomecer o
tipo de protetor auricular de acordo com a potencia sonora indicada no selo do
equipamento, em cumprimento ao subitem acima e de acordo com a tabela de
Ruido Continue ou Intermitente em decib6is do Anexo 1 da NR 15.
11.3.18 Recolher as lampadas fluorescentes e os pneus de veiculos utilizados para
prestag§o dos servigos, para descarta-los junto ao sistema de coleta do
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor conforme
sistema de Logistica Reversa previsto em legislagao especifica.
11.4. Os servigos de vigilSncia que necessitem de veiculos automotores para
execugao das atividades, devem reduzir as emissoes de gases poluentes, utilizando
modelos de veiculos classificados como A ou B pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular e utilizar, sempre que possivel, biocombustiveis para
abastecimento.

12 OBRtGA£()ES DA CONTRATANTE
12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagfies assumidas pela Contratada, de acordo com as
ciausulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagSo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro prdprio as falhas detectadas, indicando dia, mfes e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos d autoridade
competente para as providfencias cabiveis;
12.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrSncia de eventuais imperfeijOj no curso da
execugSo dos servigos, fixando prazo para a sua correg^^^p^
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12.4 NSo permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, fexdgjp em caso
comprovada necessidade de servigo e desde que previstas e estimadas na plami^Sf^y cq^ps^ej/
formagSo de pregos, formalmente justificada pela autoridade do 6rgSo para o qua) otrabalho-eeja
prestado e desde que observado o limite da legislagSo trabalhista;
12.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagfles,
apresentem condigOes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o sen/igo for executado em suas dependencies, ou em local por ela
designado;
12.6 Pagar d Contratada o valor resultante da prestagSo do servigo, no prazo e condigOes
estabelecidas no Edital e seus anexos;
12.7 Efetuar as retengOes tribut£rias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.° 5/2017.
12.8

NSo praticar atos de inger§ncia na administragSo da Contratada, tais como:

12.8.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou respons£veis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagSo
previr o atendimento direto;
12.8.2 direcionar a contratagSo de pessoas para trabalhar na empresa contratada;
12.8.3 promover ou aceitar o desvio de fungoes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagao e em
relag§o £ fungao espedfica para a qual o trabalhador foi contratado; e
12.8.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do prdprio
6rgao ou entidade responsdvel pela contratagao, especialmente para efeito de concessao
de didrias e passagens.
12.9 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigagoes
trabalhistas, previdenciSrias e para com o FGTS, especialmente:
12.9.1 A concessao de ferias remuneradas e o pagamento do respective adicional, bem
como de auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;
12.9.2 O recolhimento das contribuigoes previdenci£rias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execugao dos servigos contratados, a fim de verificar qualquer
irregularidade;
12.9.3 O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencterias dos empregados
dispensados at6 a data da extingao do contrato.
12.10 Analisar os termos de rescisao dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestagao dos servigos no prazo de at6 30 (trinta) dias contados do recebimento dos
documentos, prorrog£vel por igual periodo, justificadamente.

13 OBRIGAQOES DA CONTRATADA
13.1 Executar os servigos conforme especificagoes deste Termo de Referenda e de sua
proposta, com a alocagao dos empregados necess£rios ao perfeito cumprimento das
cISusulas contratuais, al6m de fornecer os materiais e equipamentos^-Jerramentas e
Rua Jo$6 de Souza Guedes, n° 218 - Centro - Boninal - BA - CEP 46740-000
Telefone: (7S) 75 3330-2375
E-mail: Iidtacaoombonina1202l@totmail.com
PREGAO ELETRONICO N® 006/2021 - FL 34/45

''

>

ESTADO DA BAHIA

z$0 • Pr

if PREFEITURA MUNICIPAL DE BONI^Al-

'

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740^300
r,
^
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail#omfs. NljfipU ^
CNPJ N° 13.922.612/0001-83
[ |
-p
■egnou§S^fefe)incia ^
utensdios necessaries, na qualidade e quantidade especificadas neste
&
e em sua proposta;
a*
13.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no totarbu.|rr^p®t^
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregoes resultantes da execugSo ou dos materials empregados;
13.3

Manter o empregado nos horSrios predeterminados pela AdministragSo;

13.4 Responsabilizar-se pelos vfeios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos
d Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
13.5 Ocorrendo o desaparecimento de bens ou danos ao patrimbnio da Contratante,
eviteveis pelo cumprimento das rotinas contratuais, responder^ a Contratada pelo prejufzo,
apurado em procedimento prdprio, respeitado o contraditbrio e a ampla defesa, instruido,
dentre outros elementos pertinentes, com o boletim de ocorrencia, quando poderb escusarse da responsabilidade caso demonstre o perfeito cumprimento de suas obrigagoes
contratuais.
13.6 Nao afastada a responsabilidade da Contratada, a reparagao do dano operar-se-S
preferencialmente mediante a substituigao do bem desaparecido ou danificado por outro
identico ou de qualidade superior.
13.7 Nao sendo possivel a substituigao prevista no item anterior, a Contratante poderb
autorizar o ressarcimento em espbeie, promovendo previamente, nesta hipbtese, a apuragao
do valor atualizado de mercado do bem, para efeitos de pagamento.
13.8 N§o havendo o pagamento por parte da Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias Crteis,
o valor apurado conforme a cldusula anterior serd descontado da garantia oferecida ou da
prbxima fatura mensal. A reincidbncia no fato ensejarb a rescisao unilateral, sem prejuizos
das perdas e danos a serem cobrados da Contratada.
13.9 Vedar a utilizagao, na execugSo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comiss§o ou fung§o de confianga no 6rg§o
contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
13.10 Disponibilizar £ Contratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crach£, al6m de prov§-los com os Equipamentos de Protegao
Individual - EPI, quando for o caso;
13.11 Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto
neste Termo de Referenda, sem repassar quaisquer custos a estes;
13.12 Entregar ao setor responsbvel peia fiscalizagao do contrato, ate o dia trinta do mbs
seguinte ao da prestagao dos servigos, quando n§o for possivel a verificagao da
regularidade, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa b Seguridade
Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e b DIvida Ativa da Uniao; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domidlio ou sede
do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidaa Negativa de
tCi
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D6bitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea “c” do item 10.2 d\^exor^fll:B'cIa~l^
SEGES/MP n.° 5/2017;
f'5/
13.13 Substituir 0 empregado posto a servigo da Contratante, no prazb^de Oiitiduas
horas), em caso de eventual aus^ncia, tais como faltas e licengas, devendo identificar
previamente 0 respectivo substituto, ao Fiscal do Contrato, nao sendo permitida a
prorrogagao da jomada de trabalho (dobra);
13.14 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagoes previstas em Acordo,
ConvengSo, Dissldio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenci^rias, tributdrias e as
demais previstas em legislagio espedfica, cuja inadimpISncia nao transfere a
responsabilidade a Contratante;
13.15 Efetuar 0 pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execugao contratual
mediante depbsito na conta banc$ria de titularidade do trabalhador, em agencia situada na
localidade ou regiao metropolitana em que ocorre a prestagao dos servigos, de modo a
possibilitar a conferSncia do pagamento por parte da Contratante. Em caso de
impossibilidade de cumprimento desta disposig§o, a Contratada deverd apresentar
justificativa, a fim de que a Administragao analise sua plausibilidade e possa verificar a
realizagao do pagamento.
13.16 Autorizar a Administragao Contratante, no momento da assinatura do contrato, a
fazer 0 desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salaries e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuigoes previdencterias e
do FGTS, quando n§o demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagfies,
at6 0 momento da regularizag§o, sem prejulzo das sangfies cablveis.
13.17 Atender as solicitagoes da Contratante quanto £ substituigao dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagoes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referenda;
13.18 Instruir seus empregados quanto £ necessidade de acatar as Normas Intemas da
Administragao e de Seguranga e Medicina do Trabalho;
13.19 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n£o executar atividades n£o abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar £ Contratante toda e qualquer ocorrencia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fung£o;
13.20 Instruir seus empregados, no inicio da execugao contratual, quanto £ obtengao das
informagfies de seus interesses junto aos brgaos piiblicos, relativas ao contrato de trabalho
e obrigagoes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
13.21 viabilizar 0 acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prdpria, aos
sistemas da Previd§ncia Social e da Receita do Brasil, com 0 objetivo de verificar se as suas
contribuigoes previdenci£rias foram recolhidas, no prazo m£ximo de 60 (sessenta) dias,
contados do inicio da prestag£o dos servigos ou da admissao do empregado;
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viabilizar a emissao do cartao cidadSo pela Caixa Economica Feds^&jpara todos os
15.22
empregados, no prazo mdximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio d
services ou da admiss§o do empregado;
13.23 oferecer todos os meios necessaries aos seus empregados para a obten?ao de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico,
quando disponivel.
13.24 Manter preposto nos locals de presta$ao de servigo, aceito pela Administragao, para
representi-la na execug§o do contrato;
13.25 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestagSo dos services;
13.26 Fomecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obriga^oes previdencterias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo FGTS, e do pagamento dos salSrios e demais beneficios trabalhistas dos empregados
colocados d disposigao da Contratante;
13.27 Contratar profissionais que atendam aos requisites necessaries do servigo;
13.28 Manter durante toda a vig§ncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagfies
assumidas, todas as condigSes de habilitagSo e qualificagSo exigidas na licitagao,
13.29 Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorr§ncia do cumprimento
do contrato;
13.30 Comunicar formalmente £ Receita Federal a ocorr^ncia de situagao de exclusSo
obrigatbria do Simples Nacional, conforme previs^o do art. 30, §1°, da LC 123, de 2006;
13.31 Arcar com o dnus decorrente de eventual equlvoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varibveis decorrentes de fatores
futures e incertos, tais como os valores provides com o quantitative de vale transporte,
devendo complementb-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatbrio para o atendimento do objeto da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.32 Apresentar, no prazo de at610 (dez) dias, contados da rescisao ou extingao do
contrato, os termos de rescisao dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestagao dos servigos, para permitir a fiscalizagao da Contratante.
13.33 Implantar, imediatamente apbs o recebimento da autorizagSo de infeio dos servigos,
a mao de obra nos respectivos postos informados na contratagao e nos horbrios fixados na
escala de servigo elaborada pela Administragbo, informando, em tempo hbbil, qualquer
motive impeditivo ou que a impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido.
13.34 Prever toda a mbo de obra necessbria para garantir a operagbo dos postos nos
regimes contratados, obedecidas as disposigdes da legislagao trabalhista vigente.
13.35 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padroes desejados, para atender a
eventuais acrbscimos solicitados pela Administragao, bem como impedir que a mao de obra
que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne
bs instalagoes.
ji

Rua Jos6 de Souza Guedes, n8 218 - Centro - Boninal - BA • CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: lidta_caopmbQnlnal2021@hotmall.cotn
PREGAO ELETRONICO N" 006/2021 - FL 37/45

' p'e

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONI ^

^. v

Rua Jose de Souza Guedes, n<> 218 - Centro - CEP 46740-0^ Ffs. N'L.b 0 V %
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.cpm
E
CNPJ N° 13.922.612/0001-83
13.36 Atender de imediato
solicitagoes de substituigao da mao de ob^£ualificada ou
entendida como inadequada para a prestagSo dos servigos.
x^op
.
13.37 Cumprir as disposigbes de sustentabilidade ambiental na forma da tegfelagao.
especificadas neste Termo de Refer§ncia.
14 - DA SUBCONTRATAQAO
14.1. Ser5 admitida a subcontratag§o, preferencialmente de Microempreendedor IndividualMEI, nos casos em que o servigo nao demandar subordinag§o.
15-DO REAJUSTE
15.1. Os pregos s§o fixos e irreajust^veis no prazo de urn ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.
15.2. Dentro do prazo de vigencia do contrato e mediante solicitagSo da contratada, os
pregos contratados poderao softer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o
(ndice IPCA exclusivamente para as obrigag6es iniciadas e concluidas ap6s a ocorr^ncia da
anualidade.
15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser£ contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
15.4. No caso de atraso ou n§o divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importSncia calculada pela ultima variag^o conhecida, liquidando
a diferenga correspondente t§o logo seja divulgado o indice definitive. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar membria de cblculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorer.
15.5. Nas aferigoes finais, o indice utilizado para reajuste serb, obrigatoriamente, o
definitive.
15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, serb adotado, em substituigSo, o que vier a ser
determinado pela legislagao entao em vigor.
15.7. Na ausbneia de previs§o legal quanto ao indice substitute, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
15.8. O reajuste serb realizado por apostilamento.
16. MODELO DE GESTAO E FISCALIZAQAO DO CONTRATO
13.1 As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao contratual s§o o conjunto de
agdes que tern por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela
Administragao para o servigo contratado, verificar a regularidade das obrigagoes
previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio & instrugao processual e o
encaminhamento da documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos relatives a repactuagao, alteragao, reequilibrio, prorrogagao, pagamento,
eventual aplicagdo de sangoes, exting§o do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o
cumprimento das clbusulas avengadas e a solugao de problemas relatives aoobjeto.
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13.2 O conjunto de atividades de gestao e fiscalizagao compete ao gestbr^a execugSo^do^
/
contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalizagao t6cnica, administrativavlietorial e pelo,.^'/
publico usudrio, de acordo com as seguintes disposigdes:
I. Gestao da ExecugSo do Contrato: 6 a coordenagSo das atividades relacio'nadas d
fiscalizagao t6cnica, administrativa, setorial e pelo publico usu£rio, bem como dos atos
preparatdrios a instrugSo processual e ao encaminhamento da documentagao pertinente
ao setor de contratos para formalizagao dos procedimentos quanto aos aspectos que
envolvam a prorrogag§o, alterag9o, reequilfbrio, pagamento, eventual aplicagao de
sangoes, extingao do contrato, dentre outros;
II. FiscalizagHo T6cnica: 6 o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execugao do
objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo
e modo da prestagSio dos servigos estao compatlveis com os indicadores de nlveis
mlnimos de desempenho estipulados no ato convocatdrio, para efeito de pagamento
conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalizagSo pelo publico usu^rio;
III. Fiscalizagao Administrativa: 6 o acompanhamento dos aspectos administrativos da
execugao dos servigos, quanto £s obrigagoes previdencterias, fiscais e trabalhistas, bem
como quanto 3s providSncias tempestivas nos casos de inadimplemento;
IV. FiscalizagSo Setorial: 6 o acompanhamento da execugHo do contrato nos aspectos
t6cnicos ou administrativos, quando a prestagSo dos servigos ocorrer concomitantemente
em setores distintos ou em unidades desconcentradas de urn mesmo 6rg£o ou entidade;
e
V. Fiscalizagao pelo Publico Usu£rio: 6 o acompanhamento da execugao contratual por
pesquisa de satisfagao junto ao usu£rio, com o objetivo de aferir os resultados da
prestagio dos servigos, os recursos materiais e os procedimentos utilizados pela
Contratada, quando for o caso, ou outro fator determinants para a avaliagao dos aspectos
qualitativos do objeto.
13.3 As comunicagoes entre a Contratante e a Contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, a exemplo de: aplicagao de sangoes;
ci§ncias de glosas, de adequagoes de pagamento, de avaliagoes de execugao contratual e
de rescisSo; oportunizagao de contraditdrio e ampla defesa.
13.3.1 As demais comunicagfies, solicitag6es de esclarecimentos ou complementagao de
informag6es deverao ser preferencialmente por mensagem eletrfinica, nos termos do
Decreto n. 9.094, de 17 de julho de 2017.
13.3.2 Quando a contratagSo exigir fiscalizagao setorial, o 6rg§o ou entidade dever$
designar representantes nesses locals para atuarem como fiscais setoriais.
13.4 As atividades de gestio e fiscalizagao da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistem^itica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercfcio dessas atribuigoes, fique
assegurada a disting§o dessas atividades e, em razcio do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas d Gestao do Contrato.
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A fiscaliza?§o administrativa poder£ ser efetivada com base em ^ifiife'estatf^^s, ^

levando-se em consideragao falhas que impactem o contrato como urf^todo e n§o apena^y
erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determin^lfjemprega^.^
13.6 Na fiscaliza$3o do cumprimento das obrigagoes trabalhistas e sociaiS^exigh^e-a,
dentre outras, as seguintes comprova?6es (os documentos poderSo ser originals ou cbpias
autenticadas por cartdrio competente ou por servidor da Administraoao), no caso de
empresas regidas pela Consolida^ao das Leis do Trabalho (CUT):
a) entrega ate o dia trinta do mes seguinte ao da presta$5o dos servigos ao setor
responsive! pela fiscalizagao do contrato dos seguintes documentos:
b.1. Certidao Negativa de Dibitos relatives a Cteditos Tributirios Federais e £ Divida
Ativa da Uniio (CND);
b.2. certidSes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;
b.3. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
b.4. CertidSo Negativa de Dibitos Trabalhistas (CNDT).
b.5. cdpia da folha de pagamento analftica de qualquer m§s da prestagao dos servigos,
em que conste como tomadora a Contratante;
b.5. cdpia dos contracheques ou recibo dos empregados relatives ao mes anterior ao do
pagamento da prestagio dos servigos acompanhado da cdpia de recibos de depdsitos
bancirios;
13.7 Em caso de indfeio de irregularidade no recolhimento da contribuigao para o FGTS,
os fiscais ou gestores do contrato deverio oficiar ao Ministerio do Trabalho.

13.8 O descumprimento das obrigagoes trabalhistas ou a n§o manutengio das condigSes
de habilitagao pela Contratada poderi dar ensejo £ rescisao contratual, sem prejuizo das
demais sangdes.
13.9 A Contratante poderi conceder prazo para que a Contratada regularize suas
obrigagSes trabalhistas ou suas condigoes de habilitagao, sob pena de rescisao contratual,
quando nao identificar m£-te ou a incapacidade de correg§o.
13.9.1 Fiscalizagao mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):
a. Deve ser feita a retengio da contribuigSo previdenciiria no valor de 11% (onze por
cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestagao do servigo;
b. Deve ser consultada a situagao da empresa;
c. Serao exigidos a Certidio Negativa de Dibito (CND) relativa a Cteditos Tributirios
Federais e a Divida Ativa da Uniao, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certidao Negativa de Dibitos Trabalhistas (CNDT) deveri ser exigida, quando couber,
comprovagao de que a empresa mantem reserva de cargos para pessoa com
deficiencia ou para reabilitado da Previdincia Social, conforme dispostp^no art. 66-A da
Lein0 8.666, de 1993.
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d. Dever^ ser exigida cdpia dos contracheques assinado^ Sdos^§n1pregados, cT
comprovante de pagamento de saterio, adicionais, concessao de
remuneradas^
respective adicional, do m§s anterior ao da prestagao dos servigos e o^uxilios^porrils'
vigente (vale transporte, vale refeipao e auxilio-saOde, etc.), quando dev&oW------ ^
d.1 dever^i ser observado nesses comprovantes se os valores apresentados
estao compativeis com os informados na planilha de custos e formapSo de prepo
apresentada pela contratada, que nao devetf ser inferior ao previsto na
ACT/CCT vigente.
e. verificar se a empresa realizou o recolhimento do FGTS e da contribuipao do INSS
do m§s anterior ao da prestapao dos servipos
f. verificar o pagamento de obrigapoes trabalhistas e previdencterias dos empregados
dispensados at6 a data da extinpao do contrato.
19.13.2.1 Na hipbtese de nao ser apresentada a documentapSo comprobatbria do
cumprimento das obrigapoes trabalhistas, previdencibrias e para com o FGTS de que
trata o item anterior, o Munidpio comunicarb o fato d contratada e reterb o pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, at6 que a situapao esteja
regularizada. (ART. 8°, §1°, do Decreto 9.507/2018)
19.13.2.2 Nao havendo quitag§o das obrigapoes por parte da contratada, na forma do
subitem anterior, no prazo de at6 quinze dias, o Municipio poderb efetuar o pagamento
das obrigapoes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execupao dos servipos contratados.(ART. 8°, §2°, do Decreto 9.507/2018)
13.10 Cabe, ainda, £ fiscalizapao do contrato, verificar se a Contratada observa a
legislapao relative d concessSo de fbrias e licenpas aos empregados, respeita a estabilidade
provisbria de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT,
concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.
13.10.1 O gestor deverb verificar a necessidade de se proceder a repactuapao do contrato,
inclusive quanto b necessidade de solicitapao da Contratada.

13.11 A fiscalizapbo tbcnica dos contratos avaliarb constantemente a execupao do objeto e
utilizarb as fichas mensais de inspepbo para aferipbo da qualidade da prestapSo dos
servipos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a Contratada:
a. nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
b. deixar de utilizar materials e recursos humanos exigidos para a execupao do servipo,
ou utilizb-los com qualidade ou quantidade inferior b demandada.
13.11.1 Durante a execupao do objeto, o fiscal tbcnico deverb monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servipos para evitar a sua degenerapao, devendo intervir para
requerer b Contratada a correpbo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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13.12 O fiscal t6cnico deverS apresentar ao preposto da Contratadd S
execugao do objeto ou, se for o caso, a avalia$So de desempenho e qualida^^a prestaQ§o
dos servigos realizada.

<■

n vo * ^
13.12.1 Em hipdtese alguma, serd admitido que a prdpria Contratada mafeTialize^C

G. I
^
^ &

avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.
13.13 A Contratada poder£ apresentar justificativa para a prestagao do servigo com menor
nlvel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal tecnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrencia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.
13.14 Na hipdtese de comportamento continue de desconformidade da prestagSo do
servigo em relagSo S qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos tolerdveis previstos nos indicadores, al6m dos fatores redutores, se previstos,
devem ser aplicadas as sangQes d Contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatdrio.
13.15 O fiscal tdcnico poderd realizar avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos.
13.16 O fiscal tecnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, dever£ comunicar £ autoridade
responsive! para que esta promova a adequagio contratual i produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragio dos valores contratuais previstos no § 1° do
art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.17 A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos deveri ser
veriftcada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relagao detalhada,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referenda e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificagoes ticnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.
13.18 O representante da Contratante deveri promover o registro das ocorrincias
verificadas, adotando as providincias necessirias ao fiel cumprimento das cliusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.19 O descumprimento total ou parcial das obrigagoes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigagQes trabalhistas, nio recolhimento
das contribuigoes sociais, previdenciirias ou para com o FGTS ou a nao manutengao das
condigoes de habilitagio, ensejari a aplicagao de sangoes administrativas, previstas no
instrument© convocatdrio e na legislagio vigente, podendo culminar em rescisio contratual,
por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei n°
8.666, de 1993.
13.20 Caso nao seja apresentada a documentagao comprobatbria do cumprimento das
obrigagoes trabalhistas, previdencibrias e para com o FGTS, a Contratante comunicari o
fato a Contratada e reteri o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, atb que a situagao seja regularizada.
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13.20.1 N§o havendo quitagao das obrigagoes por parte da Contrataasmo^^aH^J^quinze
^
dias, a Contratante poder$ efetuar o pagamento das obrigag6qs%diretame*nfr^aos^^
empregados da Contratada que tenham participado da execugSo dos^dfejfjffos objetoA/
contrato.
X?

13.20.2 O sindicato representante da categoria do trabalhador dever^ ser notificado pela
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
13.20.3 Tais pagamentos n§o configuram vinculo empregaticio ou implicam a assun$3o de
responsabilidade por quaisquer obrigagoes dele decorrentes entre a Contratante e os
empregados da Contratada.
13.21 O contrato s6 ser£ considerado integralmente cumprido apbs a comprovag^o, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigagoes trabalhistas, sociais e previdencterias e
para com o FGTS referentes £ mao de obra alocada em sua execugao, inclusive quanto 3s
verbas rescisbrias.
13.22 A fiscalizagio de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigoes tbcnicas, vicios redibitbrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrbncia desta, nao implica corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
14

DO RECEBIMENTO E ACEITA£AO DO OBJETO

14.1 O recebimento provisbrio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejufzos resultantes da incorreta execug§o do contrato.
14.2

O recebimento provisbrio serb realizado pelo fiscal tbcnico, administrative e setorial

ou pela equipe de fiscalizagao.
14.2.1 Ao final de cada period© mensal, o fiscal tbcnico deverb apurar o resultado das
avaliagoes da execugao do objeto e, se for o caso, a anblise do desempenho e qualidade da
prestagao dos servigos realizados em consonbncia com os indicadores previstos no ato
convocatbrio.
14.2.2 Ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo deverb verificar a efetiva
realizagbo dos dispendios concernentes aos salbrios e bs obrigagoes trabalhistas,
previdencibrias e com o FGTS do mbs anterior.
14.2.3 Serb elaborado relatbrio circunstanciado, com registro, anblise e conclusao acerca
das ocorrbncias na execugao do contrato, o qual serb encaminhado ao gestor do contrato
para recebimento definitive.
14.2.3.1 Quando a fiscalizagao for exercida por urn unico servidor, o relatbrio
circunstanciado deverb confer registro, anblise e conclusbo acerca das ocorrbncias na
execugao do contrato, em relagbo b fiscalizagbo tbcnica e administrativa, devendo ser
encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
14.3

O recebimento definitive, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos, serb

realizado pelo gestor do contrato.

Rua Jos6 de Souza Guedes, n° 218 - Centro - Boninal - BA - CEP 46.
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mall: llcltapaoDmboninal2Q2H8)hotmail.oom
PREGAO ELETRONICO N° 006/2021 - FL. 43/45

ESTADO DA BAHIA

j PREFEITURA MUNICIPAL DE BONl|ljL

’ %>\

^ V\

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 4674'0^00's. N°^D_b~\
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail€om
CNPJ N° 13.922.612/0001-83
l ^ R,^>qCA

f\
2. |
§ •»

14.3.1 O gestor do contrato analisard os relatdrios e toda documentaga^gresentadapeT^^
fiscalizagao Monica e administrativa e, caso haja irregularidades que impe^tejliq^da^s^/
o pagamento da despesa, indicar$ as cldusulas contratuais pertinentes, 'solis^noo^a
Contratada, por escrito, as respectivas corregoes.
14.3.2 O gestor emitird termo circunstanciado para efeito de recebimento definitive dos
servigos prestados, com base nos relatdrios e documentag&o apresentados, e comunicard a
Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagSio com base nas fichas mensais de inspegao.
18 -SANQOES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cldusulas, sem justificativas aceita
pelo 6rgSo ou entidade promotor da licitagSo, sujeitar£ o licitante ou o contratado £s
seguintes sangoes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a pr6via e ampla defesa
em processo administrativo:
e) Advert&ncia;
f) Declaragao de inidoneidade para participar de licitagao e impedimento de contratar com
a Uniao, com 6rg§os e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federagao,
com o Distrito Federal e Municipios por prazo de at6 05 (cinco) anos;
g) Multa de 0,3% (tr§s d6cimos por cento) ao dia, ate o trig6simo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto nao entregue;
h) Multa de 0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parte do objeto n§o entregue
por cada dia subsequente ao trig6simo.
- O valor das multas sete, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros cteditos, relative ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
- As multas previstas nesta cteusula nao tern cateter compensaterio e o seu pagamento nao
eximite o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infragoes
cometidas.
- Retengao de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias do CONTRATADO,
junto ao CONTRATANTE. Durante esse periodo nao incidite atualizagao moneteria;
- O CONTRATADO respondete portodos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes
na execugao do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocortencia de caso fortuito ou
forga maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislagSo
vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocortencia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
- Ap6s o 10° (d6cimo) dia de paralisagao do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, podete optar por uma das seguintes altemativas:
✓ Promover a rescisao contratual, independentemente de interpelagSo judicial,
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisao;
✓ Exigir a execugao do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao
periodo total de atraso, respeitado o disposto na legislagao em vigor.
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£
a) O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatdrio pertM^e em todos osgjMs
termos e £ proposta do contratante, sendo os casos omissos resol^jfefc^e acorc^g^rn a
legisla$ao aplic^vel a esp6cie;
^ ^
19-CONDig6ES GERAIS

b) Os servi$os deverao ser prestados conforme as especificacoes do Termo de Referenda,
ou seja, de acordo com os documentos solicitados.
c) Compete ao Contratante proceder ao acompanhamento da execute do contrato, na
forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a acao ou omissao, total
ou parcial, da fiscalizacSo do Contratante n§o eximirS d Contratada de total
responsabilidade na execute do contrato.
d) No ato da emissao da “ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIQOS” a Secretaria ou
Unidade responsive! pela demanda deveri atestar a compatibilidade do servigo solicitado
com o servigo prestado.
e) A licitante que nao apresentar a proposta conforme solicitado seri desclassificada para
efeito de julgamento;
f) 0 objeto deste Termo de Referenda deveri ser executado pela contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manteri estrita e exclusiva
fiscalizagao;
g)A Prefeitura Municipal poderi realizar visita exclusivamente no enderego da sede da
empresa vencedora no prazo miximo de 24hs (vinte e quatro horas) ap6s o certame, para
confirmagio de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”), condigio essencial para
homologagao e contratagao;
h)Os casos omissos e as situagdes nio previstas no presente Termo serio avaliados e
resolvidos pela Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, por intermidio do seu
Departamento Juridico;
i) A habilitagao dos proponentes nao Ihes assegura a celebragio do Contrato, ficando a
critirio de o municipio decidir pela conveniencia e oportunidade da realizagao deste ato;
j) O presente Termo de Referincia esti em consonincia com as disposigoes legais e
normativas apliciveis e ao considerar ainda o interesse e convenidncia da Admhistragao,
20. RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Rua Francisco de Matos Sobrinho, n° 168, Centro, Boninal — Bahia.
Coordenagao: Maciel Matos Xavier Barbosa
Cargo: Secretirio Municipal de Infraestrutura e Transportes.

Tel.: (75) 99128-5747
E-mail: maciel.infra@boninal.ba.qov.br
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• Resumo Termo De Contrato N° 081/2021 - Pregao Eletronico N°
006/2021 - Processo Administrative N° 241/2021 - Contrata$ao de
empresa especializada para prestapao de services auxiliares as
atividades finalfsticas do municipio de Boninal, estado da Bahia, de forma
continua, durante o perfodo de 12 (doze) meses.

'--LiV,v'-y.i//-u

!;©Oa[LO[Mi©g
Imprensa Oficial. Ta aqui,)ta legal.
Us) exigeque todogisttifpiiKquftteus
atoa noseuvefculo oficial pare que a
gastfioaaja matstransparenta.
A imprensa Oficial cumpre esse pepel.

Imprensa Oficial
a publiddade fcgal
Icvadaaafrio

Gestor - Celeste Augusta Araiijo Paiva / Secretario * Govemo / Editor - Prefeita
Rua Josd de Souza Guedes,218
CERTIFICAtpAO DIGITAL: WDGEMULF66KKYSKZ3LK0UA

Quarta-feira
7 de Julho de 2021
2-Ano - N° 1337

Boninal

Diirio Oficial do

MUNICIFHO

Resumes de Contratos

s'

.r&Q • P( yf

V"
RESUMO TERMO DE CONTRATO N° 081/2021

3

£ Fls. N-

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 241/2021 - PREGAO ELETRONICO N° 006/2021. T^(?0
o
DE CONTRATO N° 081/2021. CONTRATANTE: MUNIClPlO DE BONINAL - CNP
13.922.612/0001*83. CONTRATADA: LIMPETRANS CONSTRUQAO E SERVIQOS El
• Rubrics
Empresa Individual de Responsabilidade LTDA, sediada na Pra^a da Matriz, n° 02, Cehto?
Municlpio de £rico Cardoso, Estado da Bahia, CEP 46.180-000, inscrita no CNPJ\n^
22.503.417/0001-00 e InscrifSo Municipal sob o n0 347. OBJETO: ContratafSo de empregQf/fy
especiatizada para prestagflo de servipos auxiliares ds atividades finallsticas do Municlpio de
---------- Boninal, Estado da Bahia, de forma contlnua, durante o perlodo de 12 (doze) meses. VALOR: R$
4.499.996,16 (quatro milhfies, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis
reals e dezesseis centavos). DAS DOTAtpOES ORQAMENTARIAS: As despesas decorrentes da
contratapSo do objeto correrSo d conta dos recursos orpamenterios, constantes de dotapfies
consignadas no orpamento municipal vigente, atrav6s das dotapOes orpamentdrias, abaixo
descritas:
ELEMENT© DE
PROJETO/ATMDADE
FONTEDE
UNIDADEGESTORA
DESPESA
PROGRAMA DE
PAGAMENTO
ORGAO
NATUREZA DA
TRABALHO
DESPESA
3390.39.00
2007 - MANUTENCAO DA
0000
03/03 - SECRETARIA
DE
SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
E
ADMINISTRAgAO
administraqAo
E
PLANEJAMENTO.
PLANEJAMENTO
MANUTENgAO
2010
0001
05/05 - SECRETARIA
AgOES
DA
DAS
DE
MUNICIPAL
DE
SECRETARIA
E
EDUCAgAO
educacAo.
CULTURA
2014 - MANUTENgAO DAS
0000
ACOES DE CULTURA.
2017 - MANUTENgAO DO
0004
salArio educacAo.
2018 - GESTAO DAS
0001
AgOES
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL. _______
2021 - GESTAO DAS
0001
AgOES DO ENSINO DE
JOVENS E ADULTOS.
2046 ^ GESTAO DA
0019
EDUCAgAO bAsica E
FUNDAMENTAL
FUNDEB 40%. _______
2052 - GESTAO DAS
0015/0022
AgOES EDUCACIONAIS RECURSOS
VINCULADOS.
GESTAO DAS
2054
0001
AgOES
DO
ENSINO
INFANTIL, CRECHE E
PRS-ESCOLA.
2065 - MANUTENgAO DA
00000
CULTURA, ESPORTE E
LAZER,
3390.39.00
2033 - MANUTENgAO DA
06/06 - SECRETARIA
0000
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTER
TRANSPORTES
FEP
2034
0042
MANUTENgAO
DOS
RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL/ROYALTIES
2038 - MANUTENgAO DO
0000
SISTEMA
DE
ABASTECIMENTO
DE
Agua.
2039 - MANUTENgAO DO
0000
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADA E RODAGENS.
CERTIFICAgAO DIGITAL: WDGEMULF66KKYSKZ3LKOUA
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0000
07/07 - SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO
E
MEIO
AMBIENTE.
08/08 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
- FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE

09/09 - SECRETARIA
DE
MUNICIPAL
ASSISTENCIA SOCIAL
- FUNDO MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL

0000

0002
0014

0029

0000

0029

0029
0029

0029
10/10
COORDENAQAO
DE
proteqAo e defesa
CIVIL

0000

2040 • MANUTENCAO E
conservacAo
DA
malhaviAria.
2051 - MANUTENQAO DA
SECRETARIA municipal
AGRICULTURA,
DE
TURISMO
E
MEIO
AMBIENTE.______
2023 - MANUTENQAO DO
FUNDO MUNICIPAL DE
SACJDE - RECURSOS
PROPRIOS 15%.
2025 - MANUTENQAO DO
PISO
DE
ATENQAO
bAsica._______
2026 • MANUTENQAO DO
PROGRAMA DE SAGDE
BUCAL._________
2027 • MANUTENQAO DO
PROGRAMA SAGDE DA
FAMlUA.________
2028 - MANUTENQAO DO
HOSPITAL MUNICIPAL.
AQOES
DE
2106
ENRENTAMENTO
AO
COVID-19.
2041 - MANUTENQAO DA
COORDENADORIA
DO
DE
CENTRO
DA
referGncia
assistGncia SOCIAL CRAS.
2042
DESENVOLVIMENTO
AQ6ES
DO
FUNDO
DE
MUNICIPAL
ASSISTENCIA SOCIAL.
2050 - IGDBP - INDICE
GESTAO
DE
DESCENTRALIZADA
BOLSA FAMlUA.
2057 - MANUTENQAO DA
COORDENADORIA
DO
DE
CENTRO
referEncia
DA
ESPECIALIZADO
ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
PISO BASICO
2070
VARlAVEL II
2084 - MANUTENQAO DO
IGD-SUAS
PISO BASICO
2085
VARlAVEL PBVIII
2086 - MANUTENQAO DO
CRAS ESTADUAL
GESTAO DAS
2087
de
AQOES
COORDENAQAO
DE
proteqAo e defesa
civil-cpdc________

3390.39.00

3390.39.00

§ FIs. N!

II
X\
3390.39.00

3390.39.00

DOS PRAZOS DE E VIGENCIA DO CONTRATO: O contrato terS vigencia de at6 12 (doze)
meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
perlodos, conforme art. 57, indso II da Lei n2 8.666, de 1993. LOCAL E DATA DE ASSINATURA:
Boninal - Bahia, 07/07/2021. SIGNATARIOS: CONTRATANTE: Celeste Augusta AraCijo Paiva CPF n° 239.824.705-87. CONTRATADA: Alexandre da Silva Rocha - CPF n° 823.061.845-34.

CERTIFICAQAO DIGITAL: WDGEMULF66KKYSKZ3LKOUA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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TESTEMUNHAS: Icaro Santos dos Santos - CPF n° 042.775.735-50 e Holdimar Alonso Paiva CPF n°: 058.341.655-16

CERTIFICAQAO DIGITAL: WDGEMULF66KKVSK23LKOUA
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.

