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Processo Administrativo

ESTADO DA BAHIA

Ofício n.° 014/2020/GAB/SAU

Coribe - Bahia, 20 de abril de 2020.

Ao cumprimentá-lo o que faço com particular satisfação, venho através deste solicitar
de Vossa Senhoria, de forma urgente que seja aberto um processo administrativo com vistas
a possibilitar as Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos

profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma das
medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
Nobre Prefeito, de ordem de Vossa Senhoria estamos cientes de que os pleitos para
as contratações que objetivam a efetivação de ações com vistas a prevenção e ao
enfrentamento

tramitarem

em

do

contágio

regime

de

decorrente

urgência,

da

pandemia

considerando

do

novo

Coronavírus

primordialmente a

deverão

Declaração de

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela Organização Mundial

da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) denominado SARS-CoV-2, por tratar-se de uma pandemia.
No Brasil as providências iniciais foram adotadas e ratificadas por atos em todas as

esferas de governo mediante o Decreto Legislativo Federal n.° 6 de 2020; pelo Governo da
Bahia por meio do Decreto Estadual n.° 19.626, de 09 de abril de 2020; e pelo Governo
Municipal por intermédio da publicação do Decreto Municipal n.° 17, de 20 de março de
2020 que Declara a situação de emergência no Município de Coribe - Bahia, em face de

Emergência no Território do Estado da Bahia, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE
1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n.° 02, de 20
de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 e define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, estando a cada dia
avançando e contaminado as

populações nas

regiões

metropolitanas e atingindo os

municípios mais longínquos do interior do país.

O ofício petitório almeja a abertura

de processo administrativo para

permitir

contratações temporários de profissionais em nossa cadeia de atendimento em saúde,

indubitavelmente são e serão necessários, devido a demanda já reprimida ocasionada por
diversos fatores, tais como: estresses, cansaços, psicológico, aumento de atendimento,

controle, organização, segurança, planejamento, suporte, limpeza, pesquisas, distribuição,
afastamentos, isolamentos, etc. Os profissionais estão diretamente submetidos ao controle,
proteção e tratamento à pandemia e são cobrados demasiadamente pela população, por

suas famílias e internamente por seu psicológico, ocasionados pelo elevado estresse,
agravado pela aproximação de nosso Município.

Considerando, tratar-se de processo exclusivo para o enfrentamento ao contágio

decorrente da pandemia do Covid-19 que em conformidade com as disposições da Lei n.°
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ESTADO DA BAHIA

13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
responsável pelo surto de 2019, poderemos realizar contratações de serviços por horas de

forma estritamente legal para surpri as demandas esporádicas e temporárias com previsões
atuais e futuras, sendo meras estimativas incertas por serem demandas que apresentam-se

como necessárias e imprescindíveis para atendimento puramente ao enfrentamento do
avanço do Covid-19 em nosso Município.
O Município de Coribe até o presente momento não teve nenhum caso confirmado

de paciente positivo em qualquer teste para o novo Coronavírus Covid-19, mas infelizmente
não podemos afirmar que nos próximos dias, nas próximas semanas ou

mesmo nos

próximos meses, não surgiram casos, porque estamos constantemente recebendo pessoas

advindas de outros Municípios e de Estados que possuem casos confirmados. As precauções
estão sendo adotadas pelo Município que dentre outras está realizando barreiras sanitárias,
adquirindo máscaras para a população, equipamentos de EPI para os colaboradores e
monitoramentos constantes, mas é inevitável o trafego em todos os logradouros públicos de

visitantes, transeuntes, veículos, etc, em todo o território de Coribe em tempo integral.
Considerando tratar-se de saúde pública, devemos sempre e naturalmente adotarmos
os procedimentos mais ágeis para satisfazer e atender efetivamente as demandas para

atendimento e cuidado com a saúde da população, e principalmente neste momento

pandêmico onde o tempo não está a favor de ninguém, muito menos das administrações

públicas, que devem sempre observarem os trâmites legais e burocráticos em respeito as leis
e normas pertinentes na realização de atos administrativos imprescindíveis ao atingimento
único de promover a proteção da saúde da nossa população.
Diante deste cenário, a Secretaria Municipal de Saúde nesse contexto de pandemia
aponta para a necessidade de aumento e manutenção dos postos de trabalho dada a

existência gradual no sentido de atender à demanda de sua população, cabendo a nós

deflagrarmos os processos mediante um planejamento em saúde, adotando critérios para a
organização das ações, regulando a saúde e orientando a alocação dos recursos próprios e
os recebidos para enfrentamento da pandemia.

Nobre Prefeito, com vistas a agilizarmos os trâmites e considerando as informações

recebidas do Departamento de Licitações aliado as necessidades imprescindíveis para a
devida realização de processo para contratações de profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistencial que estão sendo adotadas com uma das medidas
temporárias e emergenciaís das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente
da pandemia de Covid-19 em nosso município, foi-nos orientados primeiramente a

realizarmos o projeto básico com todas as demandas estimadas e as condições básicas de
contratação, uma minuta de contrato, conforme documentos anexos, que nortearão o futuro
processo licitatório.

Tendo em vista, a necessidade primordial em sanar a necessidade de contratação dos

profissionais em caráter complementar nas atividades administrativas, instrumentais ou
complementares aos assuntos e serviços que constituem a área de competência legal da
Secretaria Municipal de Saúde e em todos os seus estabelecimentos de saúde, sendo uma
medida efetiva, temporária e emergencial dentre as ações de prevenção e enfrentajhanto ao
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contágio decorrente da pandemia de Covid-19. Os valores estimados foram realizados por
intermédio de levantamentos consubstanciados nos valores dos salários base atuais do
Município de Coribe nas mesmas funções com a aplicabilidade da tabela oficial dos encargos
sociais emanados da Caixa Econômica Federal - CAIXA, conforme os anexos.
Diante das razões ora dispostas faz necessário realizar a contratação de empresa para

disponibilização dos profissionais para atendimento as demandas eventuais do Município,
conforme preços estimados constantes das planilhas anexas, que tem o seu valor global

totalmente estimado em R$ 583.200,00 (quinhentos e oitenta e três mil e duzentos reais).

Finalmente, Nobre Prefeito as informações aportadas tratam-se de informações e
justificativas mínimas necessárias para a deflagração de processo administrativo que visam
atender as demandas nesta oportunidade para contratação de profissionais que colaboraram

diretamente ao enfrentamento a pandemia de Covid-19 em todo o nosso Município.
Certo do pronto atendimento, antecipo os nossos agradecimentos e nos colocamos à
disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Respeitosamente,

Jacquefcté Silva do Bomfim
Secretária
Secretaria Municipal de Saúde

Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha

Prefeito Municipal de Coribe
Nesta
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TERMO DE REFERENCIA

1.

OBJETO

1.1. Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais
horistas destinados a ampliação da cobertura assisteneial como uma das medidas
temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia,
conforme especificações, quantidades máximos estimadas e valores máximos constantes
neste Termo de Referência, conforme abaixo:
LOTE ÚNICO
Unidade

Número
Categoria

Itens

Máximo

estimado de

Profissionais

2.

Hora

Máxima

Dias

por Dia

de

Horas

Medida

Registradas

cm

Máximas

Horas

6

150

hora

2700

8

6

150

hora

7200

Enfermeiro

4

6

150

hora

3600

4

Motorista

4

6

150

hora

3600

5

Recepcionista

4

6

150

hora

3600

6

Vigia

5

6

150

hora

4500

7

Visitador Sanitário

4

6

150

hora

3600

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

hora

7200

9

D i girado r

4

6

150

hora

3600

1

Apoio Administrativo

2

Técnico de Enfermagem

DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1
A formalização de contratações de serviços promove a participação complementar das
entidades privadas em todos as fases de atendimento à população no Sistema de Saúde
Municipal revestindo-se de importância, na atividade assisteneial, e deve ainda ser entendida

como importante mecanismo de gestão, controle e avaliação dos serviços contratados.
2.2 A disponibilidade de oferta de serviços próprios do Município de Coribe quando
forem insuficientes para garantir o atendimento à população, o gestor de saúde poderá
complementar a oferta com serviços privados de assistência à saúde, respeitando as
competências que lhes são atribuídas pela lei; a legislação aplicável às licitações e os limites
de seu território no planejamento de ações garanlidoras da suficiência da assistência em todo
o setor de saúde.

2.3 Os serviços de horas de profissionais conforme demandas destinam-se à realização de
atividades administrativas, instrumentais ou complementares aos assuntos e serviços que
constituem a área de competência legal do Fundo Municipal de Saúde do Município de
Coribe, necessários ao adequado funcionamento de toda a cadeia de atendimento da
Secretaria Municipal de Saúde composta por sua estrutura administrativa, hospitalar,1
unidades básicas de saúde, farmácia municipal, patrimônio e serviço móvel de atendimento

de urgência do Município de Coribe - Bahia.
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MUNICÍPIO DE CORIBE
2.4

A adoçüo por deflagramos um processo neste momento, baseia-se principalmente em

promovermos uma oferta de suporte logístico e complementar para os profissionais que

trabalham na Secretaria Municipal de Saúde c em todos os departamentos vinculados.
Atualmente todos os servidores estão sendo cobrados demasiadamente pela população, por
suas famílias e pelo psicológico de cada profissional, ocasionado pelo elevado estresse aos
quais estão submetidos desde o início desta pandemia e que a cada dia aproxima-se de nosso
Município.

2.5

A realização do certame licitatório em tela, consubstancia no enfrentamento da atual e

notória situação de calamidade pública em todo o país, reconhecido pelo Decreto Legislativo
Federal n.° 6 de 2020, falo este ocorrido em todos os países do mundo, com a disseminação
do

vírus Coronavírus

-

2019

principalmente as populações

-

nCov

que a

cada dia

tem

nas regiões metropolitanas e

atingido diretamente
bem

e

como atingindo os

Municípios mais longínquos do interior do país.

2.6

O Município de Coribe declarou o Estado de Calamidade Pública por intermédio do

Decreto n.° 020, de 01 de abril de 2020, até o presente momento não teve nenhum caso
confirmado de paciente contaminado e confirmado com o novo Coronavírus Corvid-19, mas
infelizmente não podemos afirmar que nos próximos dias, nas próximas semanas ou mesmo
nos

próximos

meses,

não

apareceram

casos,

ainda

mais

por

estamos

recebendo

constantemente pessoas advindas de outros Estados que possuem casos confirmados.

2.7

Os serviços por horas almejadas para as contratações relacionadas neste certame
licitatório visam promover atualmente e preventivamente para a Administração Municipal a
regularidade e a legalidade de demandas por serviços esporádicos e temporários com

previsões aluais e futuras, sendo incertas por serem demandas que apresenlam-se como
necessárias e imprescindíveis para atendimento a quaisquer advindas do Fundo Municipal de
Saúde de Coribe para o enfrenlamenlo do avanço do Covid-19 em nosso Município.
2.8 Os serviços de profissionais dispostos no Termo de Referência permitiram durante a
validade da Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a empresa vencedora do certame,
objetivará promover e resguardar para as já necessárias e as possíveis contratações de
serviços com vistas a fortalecer e complementar o Fundo Municipal de Saúde no

atendimento à população do município em toda a sua cadeira operacional, considerando que
estão todos submetidos.

2.9 O processo para a realização dos serviços que irão e poderão prestar apoio e suporte a
todas as demandas atuais, e das que advirão caso se façam necessárias, considerando que os
efeitos atuais e vindouros provocados pela epidemia do Novo Coronavírus são e deverão ser
objeto de enfrentamento no âmbito Municipal, portanto, satisfarão as premissas dispostas:
2.9.1
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional - ESPII pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus - COVID-19 denominado
SARS-CoV-2, é uma pandemia;

2.9.2
Considerando que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.° 188, de
03/02/2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus - 2019-nCov, por entender se
tratar de evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de
Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas
proporcionais e restritas aos riscos;

2.9.3

Coribe

Considerando a expedição do Decreto n.° 19.549, de 18 de março de202ft, pelo
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Governo do Estado da Bahia, declarando Situaçflo de Emergência em todo o território
baiano para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, com medidas que afetam
diretamente a rotina de cidadãos e cidadãs do Município de Coribe - BA, entre outros do
estado;

2.9.4

Considerando que o Município de Coribe possui um fluxo diário e contínuo de

população para Estados e Municípios com transmissão comunitária, em busca de
serviços de saúde e negócios, deixando o Município vulnerável à transmissão;
2.9.5
Considerando que no presente momento nenhum caso confirmado foi
detectado no âmbito do território deste Município de Coribe, no Estado da Bahia, o que
nos impulsiona a promover medidas preventivas de controle, pois que somente as ações

em conjunto da sociedade civil, agentes públicos, sociedades científicas e profissionais
de saúde farão com que enfrentemos esta nova epidemia com sucesso, diminuindo a
mortalidade, principalmente entre os idosos c mitigando as conseqüências sociais e
econômicas;
2.9.6

Considerando que a situação epideiniológica em nosso país é dinâmica, e que

esse quadro pode alterar com o passar dos dias a parlir de novas deliberações que forem

tomadas com base no cenário sanitário nacional, estadual ou municipal se modificar;
2.9.7

Considerando que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão

sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno;
2.9.8

Considerando as medidas emergenciais na contenção do coronavírus divulgada

pela União dos Municípios da Bahia - UPB e Conselho Estadual de Secretarias
Municipais de Saúde - COSEMS;

2.9.9

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

2.9.10

Considerando que mesmo o Município de Coribe não lendo, até o momento,

nenhum caso de Coronavírus confirmado, cabe à Administração Pública adotar medidas

temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVÍD-I9), no âmbito
do seu território;

2.9.11
Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão
local e preservar a saúde da população em geral;
2.9.12 Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença;

2.9.13 Considerando que o Município de Coribe possui um fluxo diário e contínuo de
população para Estados e Municípios com transmissão comunitária, em busca de
serviços de saúde e negócios, deixando o Município vulnerável à transmissão;

2.9.14

Considerando que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão

sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno;

2.10 O Município de Coribe deflagrará o processo para o registro de preços de horas de
profissionais para o atendimento às demandas atuais e bem como as incertas e não sabidas,

dado que mediante os fatos atuais e considerações acima dispostas alicerçam em nosso
Município a atuação preventivamente., com um planejamento inicial que /arevê o
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monitoramento diário da pandemia do novo corona vírus sendo imprescindível a
complementação por intermédio dos serviços registrados nas ações realizadas pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe Município enquanlo perdurar a vigência dos contratos,
portanto, deveremos adotar inicialmente ações previstas:
2.10.1

monitoramento da situação diária do COVID-19 e da Dengue, no Município de

Coribe;

2.10.2

vigilância laboratorial dos exames e diagnósticos dos pacientes suspeitos e

confirmados;

2.10.3

coleta do material biológico dos pacientes;

2.10.4

monitoramento dos casos suspeitos e confirmados, e seus respectivos contatos;

2.10.5

produção de boletins informativos diários da situação epidemiológica, no

Município de Coribe;
2.10.6

alualizaçüo dos protocolos de atendimento aos pacientes;

2.10.7

organização do fluxo de referência e contra-referência dos serviços de saúde;

2.10.8

gerenciamento do atendimento dos pacientes em toda a nossa rede de saúde;

2.10.9

atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte institucional dos

casos suspeitos ou confirmados;
2.10.10 prestação de assistência farmacêutica;

2.10.11 apresentação à população em geral de informações de medidas adotadas pelos

profissionais de diversas áreas (comunicação de risco);
2.10.12 realização de treinamento aos profissionais de saúde de Ioda a área de saúde;
2.10.13 controle e organização administrativa com vistas a resguardar os trabalhos de
todos os profissionais que estão na linha de frente no atendimento a população;

2.11 Considerando-se o disposto no art. 23, §1°, da Lei n.° 8.666/1993, levando-se em conta
a natureza similar dos cargos ora demandados, e com a finalidade de reduzir a possibilidade

de ocorrência de perda de economia de escala e no intuito de fomentar a competitividade,
além de viabilizar um melhor gerenciamento dos serviços prestados, buscando evitar o
desperdício de recursos e minimizar os riscos de eventuais prejuízos à Administração e/ou
de comprometimento da qualidade desses serviços, haverá o agrupamento de atividades,
sendo utilizado como critério de julgamento o valor global.

2.12 Os serviços e os respectivos valores serão exercidos por profissionais trabalhando e
exercendo suas funções em regime de horistas aos quais a empresa contratada será
remunerada pela execução de serviços efetivamente executados por intermédio de
profissionais que trabalhem por jornada móvel e variável.
2.13 A cada demanda de serviços dispostas em Nota de Empenho ou Ordem de Serviços a
empresa que detém o Contrato, irá observar as horas, funções e obrigações ora inicialmente
previstas as quais poderão sofrer alterações ao longo das execuções para menos; e se houver
a necessidade para mais será demandado a emissão de uma nova Ordem de Serviços

complementar.

2.14 Os contratos quanto houver necessidades de reduçüo ou aumentos de serviços deverão
observarem as disposições contidas no arl. 65 da Lei n.° 8.666/1993 combinado com o art 4IdaLein.0 13.979/2020.
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3.

DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1
A contratação de pessoa jurídica para o registro de preços de serviços de profissionais
para futuras e incertas prestações dos serviços objeto do presente Termo de Referência
encontra amparo legal nas demais disposições estabelecidas em Edital, seus anexos e bem
como nas leis e atos emanados da Organização Mundial da Saúde, do Governo Kederal, do
Governo Estadual e do Governo Municipal, conforme seguem:

3.1.1

Declaração

de

Emergência

cm

Saúde

Pública

de

Importância

Internacional - ESPII emitido pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020;
3.1.2

Lei Federal n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 - Dispõe sobre as medidas
para

enfrentamento

da

emergência

de

saúde

pública

de

importância

internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
3.1.3

Decreto Estadual n." 19.549, de 18 de março de 2020 - Declara Situação de

Emergência em lodo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral -

COBRADE

1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da

Integração Nacional n.° 02, de 20 de dezembro de 2016. para fins de prevenção
e enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências;
3.1.4

Decreto Municipal n." 014, de março de 2020 - Dispõe sobre as medidas
temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no
âmbito do município de CORIBE e dá outras providências.

3.1.5

Decreto Municipal n." 015, de 20 de março de 2020 - Dispõe sobre a criação

do Comitê Municipal de acompanhamento das ações de prevenção e controle
do Novo Coronavírus (COVID-19).
3.1.6

Decreto Municipal n." 017 de 20 de março de 2020 - Declara situação de
emergência no município de Coribe-Ba, em face de emergência no território do
estado da Bahia, afetado por doença infecciosa vir...

3.1.7

Decreto Municipal n." 018, de 23 de março de 2020 - Dispõe sobre a
suspensão do funcionamento de lojas de todos os seguimentos, atendimento ao
público em bancos, como medidas temporárias de prevenção e...

3.1.8

Decreto Municipal n." 020, de 01 de abril de 2020 - Declara estado de
calamidade pública no município de Coribe para enfrentamento da pandemia
decorrente da COVID-19;

3.1.9

Decreto Municipal n." 022, de 03 de abril de 2020 - Dispõe sobre a adoç5o
de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
coronavirus (COVID-19) no âmbito do Município de Coribe - BA;

3.1.10 Decreto Municipal n." 023, de 06 de abril de 2020 - Dispõe sobre as medidas
temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no
âmbito do município de Coribe e dá outras providências;

3.1.11 Decreto Municipal n." 026, de 13 de abril de 2020 - Dispõe sobre a adoção
de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Coribe - 2020:

3.2

As legislações adicionais aplicáveis ao registro dos preços dos serv^CAS de
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profissionais horislas para contratações futuras objeto do presente Termo de Referência
encontra amparo legal na Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei n.° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020; no Decreto Federal n.° 3.555, de 08 de agosto de 2000; no Decreto
Municipal n.° 011, de 01 de fevereiro de 201 1; Decreto Municipal n.° 006, de 21 de março
de 2018; na Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n.°
123/2006 e alterações das Leis Complemeniares n.° 147/2014 e 155/2016, no Decreto n.°
6.204/2007, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações.
3.3 Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características,
enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § Io, do art. 2°, do
Decreto Municipal n.° 011/2011.

4.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA PE SELEÇÃO

4.1
Trata-se de serviço comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão,
em sua forma presencial, com fulcro no §í°, ari. Io da Lei n.° 10.520/2020, e no art. 4°-G da
Lein.0 13.979/2020.

4.2

A prestação dos serviços não gera vínculo empregalício entre os empregados da

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5.

DA DESCRIÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS

5.1
Os profissionais horislas aos quais a empresa disponibilizará para execução dos
serviços no atendimento as demandas emanadas da Secretaria Municipal de Saúde devem
executar suas atribuições inerentes a cada função, e de forma imprescritível deverão

demonstrar ter controle emocional; ter cortesia e educação; demonstrar equilíbrio físico;
demonstrar paciência; demonstrar agilidade; demonstrar iniciativa; demonstrar interesse;
reconhecer limitações pessoais; demonstrar prudência; ser resolutivo; demonstrar realizar
ações sob orientação; saber trabalhar em equipe; demonstrar destreza manual; demonstra

resistência física; e contornar situações adversas na realização de quaisquer serviços.
5.2

Os serviços objeto deste Termo de Referência referem-se às áreas de trabalho descritas

a seguir, acompanhadas das respectivas atribuições primordiais inerentes a cada execução de

serviços. Os serviços requeridos serão prestados apenas conforme as demandas e sob as
condições mínimas abaixo descritas:
5.2.1

APOIO ADMINISTRATIVO

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n." 4110-10 (Assistente Administrativo).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Apoio - Auxiliar
Administrativo, constante da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratandose neste processo para o registro de preços com vistas a atendimento de demandas
complementares e temporárias:

5.2.1.1

Descrição sumária

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística; atendem pacientes, fornecedores e colaboradores, fowioecndo
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e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.
5.2.1.2
Qualificação mínima
Ensino Médio Completo;

Conhecimento de informática na utilização do sistema operacional Windows, nas
ferramentas Ediç3o de Textos tipo software Word, conhecimentos em Planilhas
Eletrônicas tipo software Excel e desenvolvimento de Apresentações tipo software
Power Point; Conhecimento de arquivamento de documentos; c Conhecimento em
redação oficial.

Ser maior de vinte e um anos.
5.2.1.3

Atribuições

Atender chamados telefônicos internos e externos; Numerar e controlar
documentos; Realizar a entrega externa de correspondências e documentos;

Efetuar levantamentos diversos, quando solicitado; Apoiar na execução das
atividades da unidade, voltadas à gestão documental/processual; Operar máquinas
simples de reprodução e digitalização de documentos, telefones e outros de

complexidade semelhante; Organizar arquivos, sob supervisão; Digitalizar
correspondências e documentos oficiais de rotina; Executar os procedimentos para
solicitações de
viagens
passagens e
diárias,
nacionais;
Operar

microcomputadores; Autuar e protocolar processos e documentos; Digitar,
organizar, conferir, entregar, receber, registrar, distribuir e controlar a
movimentação de documentos e/ou bens patrimoniais; Prestar informações sobre
tramitação e andamento de processos e documentos; Executar as demais
atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho,
conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.2

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n." 3222-05 (Técnico de Enfermagem).
Para o presente registro de preços, o cargo de referencia é o de Técnico de
Enfermagem, constante da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se

neste processo para o registro de preços com vistas a atendimento de demandas
complemeniares e temporárias:
5.2.2.1

Descrição sumária

Desempenham atividades técnicas de enfermagem no município no Hospital
Municipal Antônio Joaquim Lopes,. Unidades Básicas de Saúde - UBSs.

Secretaria Municipal de Saúde e outros estabelecimentos de assistência médica
domicílios; atuam em cirurgia, terapia, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde

ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente e acompanhantes

zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e
desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma
adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão

continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade ás boas práticas normas
e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram
^
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técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da
família.
5.2.2.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Completo;
Curso regular de Técnico em Enfermagem com Certificado ou Diploma;

Experiência profissional mínima de 01 (um) ano no exercício da profissão;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.2.3

Atribuições

Profissional com Ensino Médio completo e, devidamente registrado no Conselho
Regional de Enfermagem de sua jurisdição; Possuir experiência de no mínimo um
ano como Técnico em Enfermagem; Ser maior de vinte e um anos; Disposição
pessoal para a atividade; Equilíbrio emocional e autocontrole; Disposição para
cumprir ações orientadas; Capacidade de manter sigilo profissional; Capacidade
de trabalhar em equipe; Executar as demais atividades inerentes ao cargo e

necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme definido no Código
Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.3

ENFERMEIRO

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n.° 2235-05 (Enfermeiro).
Para o presente registro de preços, o cargo de referencia é o de Enfermeiro, constante

da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o
registro de preços com vistas a atendimento de demandas complementares e
temporárias:
5.2.3.1

Descrição sumária

Desempenham atividades de enfermagem no município no Hospital Municipal
Antônio Joaquim Lopes, Unidades Básicas de Saúde - UBSs, Secretaria
Municipal de Saúde e outros estabelecimentos de assistência médica, domicílios;
atuam em cirurgia, terapia, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e
outras áreas; Prestam assistência aos pacientes em hospitais, ambulatórios, postos
de saúde e em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior
complexidade e prescrevendo ações; coordenam e audilam serviços de
enfermagem, implementam ações para a promoção da saúde na comunidade.
5.2.3.2

Qualificação mínima

Profissional de nível superior titular do Diploma de Enfermeiro, devidamente

reconhecido pelo MEC;

Carteira Profissional no Conselho de Classe correspondente;
Experiência profissional mínima de 01 (um) ano no exercício da profissão;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.3.3

Atribuições

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de Programação e de

Assistência de Enfermagem em comum acordo com a coordenaçj&/ceral;
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Participar e elaborar junto a coordenação geral de projetos de construção para

melhoria do acesso e qualidade de ação primária de saúde; Prevenção e controle
sistemático de danos que possam ser causados aos funcionários e pacientes
durante a Assistência de Enfermagem; Prevenção e controle da infecção;
Promover o bom relacionamento da equipe, respeitando a hierarquia; Promover

junto com demais membros da equipe programas diários de educação em saúde;
Fazer previsão, provisão e controle sistemático diário de material permanente e de
consumo; Estar empenhado em fazer com que a equipe de enfermagem cumpra
protocolos, normas e retinas do serviço Realizar reuniões mensais com a equipe
de enfermagem, passando pauta e resultados para a coordenação geral; Elaborar
escala mensal de serviços e controlar freqüência e faltas dos enfermeiros, técnicos
e auxiliares de enfermagem e administrativos com respectiva escala de sobreaviso,
férias e eventos; Elaborar relatório mensal da funcionalidade operacional da
equipe de enfermagem; Elaborar check-list de material permanente e de consumo
das unidades; Solicitar pedidos semanais de almoxarifado e farmácia, solicitando

ao setor responsável a compra dos itens que estão em falta após a avaliação da
coordenação geral; Solicitar, controlar e registrar gastos de psicotrópicos e
entorpecentes, com respectivas receitas carimbadas e registradas em protocolo;
Estabelecer junto a coordenação geral, compra de material permanente, mediante
solicitação ao setor competente com respectiva especificação técnica, quantitativo
e parecer do controle de qualidade; Cobrar controle controlar prazo de validades
dos materiais de consumo e medicamentos; Participar no que for pertinente para a
contenção da grade de treinamentos e reciclagens para enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem; Manter a ética, autonomia, e responsabilidade técnica
da equipe de enfermagem; Colaborar com a limpeza e organização do local de
trabalho; Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom
desempenho do trabalho, conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações CBO.

5.2.4

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, os Códigos Brasileiros de
Ocupação - CBO compatíveis são os de n." 7823-05 (Motorista de carro de passeio).
Para o presente registro de preços, o cargo de referencia é o de Motorista, constante da
estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o

registro

de

preços

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

complementares

e

temporárias:
5.2.4.1

Descrição sumária

Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes,
exames e material

biológico humano.

Realizam verificações e manutenções

básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como
sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam suporte,

auxilio, ajuda aos demais colaboradores do Município no exercício de suas
funções durante transporte de pessoas ou mercadorias e no desempenho das
atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os
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condutores de veículos de pequeno e médio porte auxiliam as equipes de saúde
nos atendimentos diversos.
5.2.4.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Incompleto;

Carteira nacional de Habilitação CNH - Categoria 4ÍB".
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.4.3

Atribuições

Conduzir veículos oficiais de pequeno e médio porte, para a prestação de serviços
diversos; Conduzir o veículo com a necessária documentação; Lubrificar e
abastecer o veículo; Zelar pela conservação do veículo; Manter o veículo limpo;
Comunicar a necessidade de manutenção no veículo; Informar imediatamente à

Contratante qualquer defeito que ocorrer com o veículo para que o mesmo seja
sanado; Utilizar meio de comunicação tipo telefone celular, para facilitar o

contato enlre a Contratante e o condutor; Respeitar as regras de trânsito e
responder pelas infrações; Recolher o veículo na garagem quando concluído o
serviço; Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as necessidades do
Setor de

Saúde e Transporte, conforme definido

no

Código

Brasileiro de

Ocupações - CBO.

5.2.5

RECEPCIONISTA

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível c o de n.° 4221-05 (Recepcionista cm geral).
Para o presente registro de preços, o cargo de referencia é o de Recepcionista,
constante da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo

para o registro de preços com vistas a atendimento de demandas complementares e
temporárias:
5.2.5.1

Descrição sumária

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes e visitantes;
prestam

atendimento

telefônico

e

fornecem

informações

em

escritórios,

consultórios, hospitais, unidades de saúde básica e outros estabelecimentos;

marcam entrevistas ou consultas e recebem pacientes, clientes ou visitantes;
averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam
serviços; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e
idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas ou
alheias aos setores; Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.
5.2.5.2

Qualificação mínima

Ensino Nível Médio Completo;

Conhecimento de informática na utilização do sistema operacional Windows, nas
ferramentas Edição de Textos tipo software Word, conhecimentos em Planilhas
Eletrônicas tipo software Excel e desenvolvimento de Apresentações tipo software
Power Poinl; Conhecimento de arquivamento de documentos; e Conhecimento em
redação oficial.
Ser maior de vinte e um anos.
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5.2.5.3

Atribuições

Recepcionar visitantes, pacientes, fornecedores e colaboradores, direcionando-os

para

os

locais

desejados;

Atender

chamadas

telefônicas;

Operar

microcomputadores; Manter atualizada a agenda das atividades internas e externas

das unidades administrativas da Contratante, contemplando lista de telefones,
ramais, endereço eletrônico e endereço dos principais contatos internos e externos;
Notificar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas ao andamento normal
do

serviço;

Encaminhar

ao

conhecimento

da

Contratante,

por

meio

do

Encarregado da Contratada, de forma imediata e em qualquer circunstância, a
constatação de atitude suspeita observada nas dependências da Contratante;
Realizar controle de acesso de pessoas às dependências da Contratante, nas
formas determinadas pela Contratante; Executar as demais atividades inerentes ao

cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme definido no
Código Brasileiro de Ocupações - CBO.
5.2.6

VICIA

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupaçüo - CBO compatível é o de n." 5174-20 (Vigia).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Vigia, constante da
estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o

registro

de

preços

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

complementares

e

temporárias:
5.2.6.1

Descrição sumária

Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de salas, ambientes,
setores, departamentos, estoques, estacionamentos, edifícios públicos e outros

estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e
encaminhando-as
para
os
lugares
desejados;
recebem
pacientes
nos
estabelecimentos de saúde; escoltam pessoas e mercadorias; fazem manutenções
simples nos locais de trabalho.
5.2.6.2

Qualificação mínima

Ensino Fundamental Incompleto;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.6.3

Atribuições

Orientar visitantes, clientes, colaboradores e prestadores de serviço; Orientar
deslocamento nas dependências; Informar sobre regimento interno; Informar
sobre normas e procedimentos; Observar movimentação/comportamento das
pessoas estranhas; Observar tipo de pessoas estranhas; Ateniar para
posicionamento dos veículos no estacionamento; Prevenir incêndios e acidentes;

Chamar segurança; Identificar as pessoas; Encaminhar as pessoas; Acompanhar o
visitante e/ou prestador de serviço; Controlar a movimentação das pessoas;
Solicitar reparos; Irrigar jardins; Transmitir recados; Registrar ocorrências;
Participar de reuniões; Executar as demais atividades inerentes ao ractio e
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necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme definido no Código
Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.7

VISITAPOR SANITÁRIO

__

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação- CBO compatível é o de n." 5151-20 - (Visitador sanitário).

Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Visitador Sanitário,
constante da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo
para o registro de preços com vistas a atendimento de demandas complemenlares e
temporárias:
5.2.7.1

Descrição sumária

Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, visitam domicílios
periodicamente; orientam a comunidade para promoção da saúde; assistem
pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas;
promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas;
incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação enlre unidade de
saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de
abastecimento de água; executam tarefas administrativas e realizam ações de
controle deendemias.
5.2.7.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Completo;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.7.3

Atribuições

Dialogar com a população; Analisar relacionamento entre os membros da família;
Detectar problemas (saúde e social); Acompanhar doentes portadores de doenças

crônico-degenerativas; Encaminhar para serviço de saúde; Verificar obediência à
prescrição médica; Controlar condições de armazenamento de medicamentos no
domicílio; A ferir pressão arterial (em alguns casos); Hidratar crianças (em casos
de desidratação leve); Identificar casos de violência doméstica; Acompanhar

evolução da saúde do paciente; Realizar inspeção domiciliar; Orientar sobre uso
da mascará; Orientar paciente sobre o tratamento médico; Orientar família sobre

cuidados com pacientes; Orientar sobre cuidados com o bebê; Orientar família
sobre vacinas; Orientar família na prevenção de acidentes domésticos; Orientar

família sobre alimentação; Orientar sobre o melhor aproveitamento dos alimentos;
Orientar sobre saúde bucal; Orientar sobre medidas de prevenção ao aparecimento
de focos de vetores; Acionar profissionais de saúde quando necessário; Levar

pacientes ao serviço de saúde; Marcar consultas para os pacientes; Acionar órgãos
públicos em casos de negligência; Acompanhar visita da equipe de saúde (médico,
dentista, enfermeiro, entre outros); Acompanhar pacientes nos deslocamentos
internos e externos; Encaminhar dietas para pacientes; Vacinar pessoas; Visitar
local de foco (casa, escola, bairro e aldeia); Avaliar condições do ambiente;
Verificar fontes de risco; Checar informações; Informar aos órgãos competentes;
Coletar material e dados, in loco, para análise (água, lixo, entre outros)jiQrjenlar
m-..„....
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sobre uso da água; Orientar sobre limpeza e os cuidados com caixa d'água e
reservatórios; Esclarecer sobre a disposição do lixo; Orientar sobre conservação

de alimentos; Orientar família sobre condições de higiene; Orientar sobre
manutenção de fossa; Divulgar campanhas de saúde; Preparar material de apoio;
Distribuir material educativo; Orientar comunidade sobre prevenção da dengue
(Dia D); Realizar arrastões para redução de criadouros; Realizar censo animal
para controle de raiva e ieishmaniose; Preparar espaço para realização de eventos;
Encaminhar crianças para programas especiais; Organizar grupos para atividades
(crianças, adolescentes, pais, terceira idade, gestantes); Convidar pessoas para
eventos; Divulgar eventos e atividades; Participar de grupos e comitês
representativos; Encaminhar reclamações da população; Dar subsídios para os
conselhos que elaboram políticas públicas; Discutir nos conselhos, as
necessidades e carências da comunidade; Promover encontros e reuniões com
autoridades e comunidade; Participar de reuniões profissionais; Interagir com
escolas; Ministrar palestras; Verificar quadro de comando; Monitorar execução de
obra na comunidade; Executar as demais atividades inerentes ao cargo e
necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme definido no Código
Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.8

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro
de Ocupação - CBO compatível c o de n." 5143-20 (Auxiliar de Limpeza).
Para o presente registro de preços, o cargo de referencia é o de Auxiliar de Limpeza,

constante da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo
para o registro de preços com vistas a atendimento de demandas complementares e
temporárias:
5.2.8.1

Descrição sumária

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpinlaria e
alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando c instalando peças,
componentes e equipamentos; conservam vidros e fachadas, limpam recintos e
acessórios e tratam de piscinas; trabalham seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e proteção ao meio ambiente.
5.2.8.2

Qualificação mínima

Ensino Fundamental Incompleto;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.8.3

Atribuições

Cooperar no encaminhamento do público aos diversos setores da Unidade de
Serviços Público, acompanhando ou prestado informações. Abastecer máquinas e
equipamentos e efetuar limpeza periódica; Efetuar a limpeza e a guarda dos
utensílios empregados no preparo e distribuição das refeições, bem como informar
quando há necessidade de reposição do estoque de alimentos e de utensílios;

Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo de refeições,
recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções
estabelecidas; Efetuar serviços de arrumação, transporte e remoção de ináveis,
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máquinas, pacotes, caixas de materiais diversos; Mantém a ordem, a higiene e a
segurança do ambiente de trabalho, observando as normas e instruções para

prevenir acidentes; Servir água, caie e lanche, preparando-os quando necessário;
Zelar pala boa organização da copa e dos ambientes, limpando-a, guardando os
utensílios e mantendo a ordem e a higiene do local; limpar cortinas e persianas;
solicitar compra de produtos químicos e de limpeza; avaliar tipo de superfície a
ser trabalhada; limpar filtros; recolher lixo; verificar qualidade de produtos
químicos e de limpeza; lavar pisos; montar andaime; isolar área para manutenção
e limpeza; preparar produtos; limpar vidros; dosar produtos químicos; avaliar grau
de sujidade; encerar pisos; remover sujeira; passar pano; avaliar tipo de sujeira;
trocar filtros; verificar validade de produtos químicos e de limpeza; varrer pisos;
montar balancim; limpar móveis e equipamentos; utilizar epi; verificar
funcionamento de equipamentos e instalações elétricas e de iluminação; aspirar
pó; selecionar produtos e material; controlar o estoque de material; inspecionar
local a ser trabalhado; secar pisos; relatar avarias nas instalações; remover
resíduos

dos

vidros;

limpar

superfícies

(paredes,

pisos,

etc);

operar

equipamentos; montar cadeirinha; diluir produtos (químicos e de limpeza); usar

uniforme; solicitar equipamentos e materiais; Zelar pela segurança da instituição,
impedindo a enlrada de pessoas estranhas e sem autorização; Zelar pela segurança
dos profissionais, orientando-os sobre as normas disciplinares para manter ordem
e evitar acidentes; Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as
necessidades do Setor de Saúde e Transporte, conforme definido no Código
Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.9

DICITADOR

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível c o de n." 4121-10 - (Digitador).

Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Digita dor, constante da
estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o

registro

de

preços

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

complementares

e

temporárias:
5.2.9.1

Descrição sumária

Organizam a rotina de serviços e realizam enlrada e transmissão de dados,
operando impressoras e microcomputadores - desktop ou notebooks; registram e
transcrevem informações: atendem necessidades do colaboradores internos e
externos; supervisionam trabalho e equipe e negociam serviço com cliente.
5.2.9.2

Qualificação mínima

Ensino Médio completo.

Ser maior de vinte e um anos.
5.2.9.3

Atribuições

Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, pelos
meios existentes no local de trabalho; Operar teleimpressores, microcomputadores
e outros periféricos; Registrar e transcrever informações, operando equipamento
de processamento de dados ou assemelhados, atendendo às necessidades dos
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clientes internos e externos; Receber sinal sonoro ou relatórios, mediante ponto
eletrônico ou similar - e realizar as tarefas de registro e transmissão de dados a
partir das informações recebidas; Executar, sob supervisão, atividades técnicas

especializadas de grande responsabilidade e complexidade nos lançamentos dos
dados; Realizar atividades de operacionalização de programas em informática;
Operar equipamentos máquinas digitadoras ou similares, computadores desktop,
notebooks, para transcrição de dados, através de digitação, de acordo com
documentos de entrada, instruções de "lay-outsM dos relatórios de saída e
utilizando programas desenvolvidos; Selecionar programas de digitação para

execução dos trabalhos de transcrição de dados, buscando maior agilidade e
eficiência; Controlar a gravação de arquivos de dados transcritos, por medida de
segurança; Preparar relatórios sobre as atividades de digitação desenvolvidas;
Zelar pela conservação dos equipamentos operados, computadores desktop notebooks - impressoras e demais equipamentos efetuando limpeza dos mesmos,
conforme especificações técnicas, bem como solicitando manutenção quando
problemas forem detectados; Prestar orientação e efetuar treinamento de novos
digitadores, sempre que necessário; Executar outras tarefas correlatas conforme
necessidade ou a critério de seu superior; Colaborar com a limpeza e organização
do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo c/ou
determinadas pelo superior imediato; Executar as demais atividades inerentes ao
cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme definido no
Código Brasileiro de Ocupações - CBO.

6.

DAS DEMANDAS ESTIMADAS

6.1

Os serviços serão executados conforme as demandas da Secretaria Municipal de

Saúde, conforme meras estimativas dispostas no quadro abaixo:
Unidade

Número
Itens

Categoria

Máximo
estimado de
Profissionais

Hora
Máxima

Dias

por Dia

de

Horas

Medida

Registradas

em

Máximas

Horas

1

Apoio Administrativo

3

6

150

hora

2700

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

hora

7200

Enfermeiro

4

6

150

hora

3600

4

Motorista

4

6

150

hora

3600

5

Recepcionista

4

6

150

hora

3600

6

Vigia

5

6

150

hora

4500

7

Visitador Sanitário

4

6

150

hora

3600

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

hora

7200

9

Digitador

4

6

150

hora

3600

6.2 As quantidades de postos são meramente estimativas e poderão ou não serem
implementadas no todo ou em parte, ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços
dependendo unicamente das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, <teye<ido a
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Contratada estar preparada para atendimento em situações consideradas emergenciais,
eminentes ou não e temporárias.

7.

DO CONTROLE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E LOCAIS
7.1

Os serviços poderão ser prestados nos horários de horário comercial

entre as

07h00min às léhOOmin, e em horários especiais noturnos, caso necessário, de segunda-feira
a sexta-feira, nos finais de semana ou em feriados dependendo unicamente das demandas

advindas da Secretaria Municipal de Saúde para cada execução de serviços.
7.2

Caso o horário de expediente do órgão seja alterado por determinação legal ou

imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários
da prestação de serviços para atendimento da nova situação.

7.3 Tendo em vista as disposições e funções para execução de serviços enumerados no
Item Erro! Fonte de referência não encontrada, deste Termo de Referência, no Artigo 74,
§2°, da Consolidação das Leis do Trabalho, e no Artigo 2o da Portaria n.° 373 de
25/02/2011. do Ministério do Trabalho e Emprego, a Contratada deverá realizar o controle
de jornada de trabalho para controle de assiduidade e pontualidade de seus empregados.
7.3.1

O controle da jornada de serviços executados nas dependências da Contratante

deverá ser efetuado por meio de sistema alternativo de controle de jornada de trabalho, a
saber: a) cartão de ponto manual; b) biometria; c) controle de ponto por cartão
magnético; d) sistema de ponto eletrônico alternativo; e) folha de ponto manual; ou
outros permitidos por lei.

7.3.2

A jornada estimada conforme cada uma das demandas apresentadas pela
Secretaria Municipal de Saúde para cada posto de serviço, tratam-se de hipóteses de
contratação de tempo parcial ou "pari lime'' previsto no Art. 58-A da Consolidação das

Leis Trabalhistas portanto os salários a serem pagos pelos períodos executando os

serviços serão proporcionais às jornadas ocorridos em cada competência mensal.
7.4 A cada demanda para execução de serviços a Secretaria Municipal de Saúde emitirá
um Contrato, Nota de Empenho ou a Ordem de Serviço, a seres firmados e terão
individualmente o período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para cada profissional em

cada função demandada, que serão computados a partir do início previsto para execução dos
serviços dispostos.

7.5 O órgão gerenciador não irá realizar qualquer contratação proveniente da Ata de
Registro de Preços, as quantidades estimadas a serem contratadas serão provenientes do
Fundo Municipal de Saúde de Coribe.
7.6 A prestação dos serviços, cujos preços serão registrados através da Ata de Registro de
Preços, deverão ser solicitados mediante a apresentação da Nota de Empenho, Contrato ou
Ordem de Serviço - OS correspondente.
7.7

Cada Ordem de Serviço - OS conterá, sucintamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Ordem de Serviço n.° XXX/2020;
Ata de Registro de Preços n.° XXX/2020 - Pregão Presencial n.° XXX/2020;
Razão Social do Fornecedor, n.° do CNPJ, Endereço; Telefone e e-mail;
Número do Item;
Local e descrição dos serviços a serem executados;
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f) Quantidade solicitada estimada; e
g) Valor registrado e valor total.

7.8

A Nota de

Empenho e a Ordem de Serviço - OS

poderão ser transmitidas à

fornecedora por meio de fax ou meio eletrônico, poderá ser emitida mais de uma Nota de
Empenho, Contrato ou Ordem de Serviço - OS por mês.
7.9

A empresa fornecedora ficará obrigada a atender todas as Nota de Empenho, Contrato

ou Ordem de Serviço emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a

execução delas decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento.

8.

DO INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1

A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, quando solicitados,

deverão ser iniciadas em, no máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da

assinatura do contrato ou ordem de serviço, devendo a Contratada, nesse prazo, alocar a
mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante,
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir
cada um dos serviços contratados e demandados pela Secretaria Municipal de Saúde.
8.2

A cada solicitação da Contratante para nova contratação, inclusive quando da

necessidade de substituições, a Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas para

atendê-la, devendo, neste prazo, efetuar o recrutamento, a seleção e o encaminhamento dos
novos profissionais às áreas demandantes.
8.2.1

O preenchimento para a execução dos serviços afetas às categorias profissionais

será realizado após análise e atendimento das exigências mínimas contidas neste Termo
de Referência pertinente a cada função a ser exercida submeüda à aprovação da
Contratante.

8.2.2

Aprovado pela Contratante o currículo indicado, o profissional será alocado pela

Contratada e dar-se-á início à contagem do tempo de disponibilidade do profissional,
para fins de efetiva prestação dos serviços e de faturamento.

8.3

Será de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a prestação dos serviços

duranie nos dias e horários definidos pela Contratante.
8.4

A Contratante reserva-se o direito de, eventualmente, não solicitar a substituição do

profissional (cobertura) e, nessa hipótese, as horas ainda não realizadas referentes ao posto
vago não serão computados para pagamento de qualquer medição.

8.5

Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que

porventura

se

façam

necessários

para

a

boa

execução da

tarefa

estabelecida

pela

Contratante, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante de
suas obrigações.

8.6 A escolaridade de cada profissional deverá ser comprovada pela Contratada, mediante
a apresentação de diploma ou certificado emitido por instituição legalmente reconhecida

pelo Ministério da Educação - MEC, exceto para aqueles cargos que exigem como
escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto, nesses casos a escolaridade poderá
ser comprovada por declaração do recrutado.

8.7 A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da Contratante,
cabendo à Contratada recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação ptmj^íjlise e
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aprovuçüo da Contratante, de forma a respeitar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, para encaminhamento do novo profissional à área demandante.

9.

DAS ESPECIFICAÇÕES E PA PISPONIBIUZAÇÃO DOS UNIFORMES
9.1 A Contratada deverá fornecer aos seus empregados, desde início de cada uma das
execuções dos serviços demandados, uniformes novos ou em perfeito estado de
conservação, submetendo-os previamente à aprovação do Fiscal da Contratante.
9.1.1

A cada novo contraio ou ordem de serviço demandado para a empresa

Contratada, está deverá manter seus colaboradores com os uniformes devidamente
novos ou usados contando que estejam em perfeito estado de conservação.

9.1.2

A Contratada também deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos

ou desgastes, sem qualquer custo adicional para a Contratante ou mesmo para os

empregados.

9.2

Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais

deverão ser repassados aos seus empregados.

9.3 As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade,
duráveis e que não desbotem facilmente, compatível com o clima do Município de Coribe e.
se for o caso, com o disposto no respectivo Acordo. Convenção ou Dissídio Coletivo de
Trabalho.

9.4

Os

uniformes

deverão

conter

o

emblema

da

Contratada,

de

forma

visível,

preferencialmente, no blazer ou na própria camisa, podendo para isso conter um bolso, do

lado esquerdo, para a sua colocação; ou no mínimo deverão portar crachá com foto e
identificação da empresa e do nome do profissional.
9.5

Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável de boa qualidade, não

sintético.
9.5.1

Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação médica,

não possa calçar sapato (fechado) o mesmo deverá ser substituído por sandália em
couro maleável natural, na cor preta.

9.6

As empregadas da Contratada que sejam gestantes deverão ser fornecidos uniformes

apropriados, substituindo-os sempre que necessário.
Categoria Profissional

Tipo de Uniforme

Quant.
Anual

FEMININO

- Apoio Administrativo
- Recepcionista
- Digitador

Blusa branca de mangas compridas e/ou curtas, abotoamento
frontal contendo a identificação da Contratada - 3 peças
Saia, calça comprida ou vestido na cor preta - 2 peças
Sapato em couro, na cor prela - 2 peças

MASCULINO

02

Camisa branca de mangas compridas e/ou cúrias,
abotoamento frontal contendo a identificação da Contratada
- 3 peças

Calça comprida na cor preta - 2 peças
Sapato em couro, na cor preta - 2 pares
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Categoria Profissional

Quant.

Tipo de Uniforme

Anual

Cinto cm couro, na cor prela - 2 peças
Meia, na cor preta - 2 pares
Camiseta (padronizada, em malha de algodão, com mangas

- Visitador Sanitário

curtas e/ou compridas - 3 peças

- Motorista

Calça comprida (padronizada) na cor preta, em brim ou tipo

- Enfermeiro

jeans - 2 peças

- Vigia

Cinto em couro, na cor preta - 2 peças

- Auxiliar de Serviços Gerais
- Técnico de Enfermagem

Meia, na cor preta - 2 pares

9.7

02

Sapato/bota/botina,

em

couro,

com

solado

baixo,

antiderrapante - 2 pares

Os uniformes, vestimentas e equipamentos de

IEP1

de uso obrigatório a serem

utilizados em ambiente hospitalar no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, nas
Unidades Básicas de Saúde - UBSs, nos logradouros da sede ou do interior do Município e
bem como em qualquer oulro estabelecimento de saúde existentes ou em novos ambientes,
considerando estes tratar-se de proteções individuais que são utilizados por padrão e os
novos que estão sendo adotados e sob constante providencias pelo Município para o
enfrentamenlo da pandemia e serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
10.

DO PREPOSTO DA CONTRATADA

10.1 A Contratada manterá, durante todo o período de vigência de cada contrato, um

Prcposto, com Uns de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo
indicá-lo mediante declaração específica, logo após a assinatura de quaisquer Contraio,
Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, na qual constarão Iodos os dados necessários, tais
como nome completo, números de identidade e do CPF, endereço e telefones residencial e
de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.
10.1.1

O Preposto deverá eslar aplo a esclarecer as questões relacionadas às faturas

dos serviços prestados.
10.1.2

A empresa orientará o

seu

Preposto quanto

à

necessidade de acatar as

orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e
de Segurança e Medicina do Trabalho.
10.2 Na designação do Preposto c vedada a indicação dos próprios colaboradores

(responsáveis pela prestação dos serviços junto à Contratante) para o desempenho de tal
função.
10.3 O Preposto designado não necessitará permanecer em tempo integral a disposição

da Contratante, devendo, contudo, serem observadas as exigências contidas no subitem
Erro! Fonte de referência não encontrada., no tocante à disponibilização de todas as
informações requeridas, de forma a garantir o pronto atendimento a quaisquer solicitações
da Contratante.

10.4 A Contratada deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender
prontamente a quaisquer solicitações da Contratante, do Fiscal do Contrato ou de seu
substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes,
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a
legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que
corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.

Cõribe»^
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10.5 São atribuições do Preposto, dentre outras:

10.5.1

Comandar, encaminhar, coordenar e controlar a execução dos serviços

contratados, nas dependências da Contratante;

10.5.2 Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e
instalações da Contratante colocados à disposição dos empregados da Contratada;
10.5.3

das

Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações

emanadas das autoridades da Contratante e da Fiscalização do contrato;

10.5.4 Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da
Contratante e/ou pela Fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações
contratuais, em lempo hábil, conforme estabelecido no subitem Erro! Fonte de
referencia não encontrada..

10.5.5 Reportar-se ao Fiscal do(s) contrato(s) para dirimir quaisquer dúvidas a
respeito da execução dos serviços e das demais obrigações contratuais;
10.5.6

Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e

qualquer irregularidade observada;

10.5.7

Garantir

que

os

funcionários

se

reportem

sempre

à

Contratada,

primeiramente, e não aos servidores/autoridades da Contratante, na hipótese de
ocorrência de problemas relacionados a execução contratual;
10.5.8

Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer

outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços
contratados;
10.5.9

Encaminhar ao Fiscal do contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços

prestados, bem como toda a documentação complementar exigida no subitem Erro!

Fonte de referência não encontrada.;
10.5.10 Esclarecer quaisquer questões

relacionadas

às

Notas

Fiscais/Faturas

dos

serviços prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que

solicitado;
10.5.11 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da Contratada,
respondendo perante a Contratante por todos os atos e fatos gerados ou provocados por
eles.
11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1

Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.

11.2

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

11.3
Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa prestar os serviços, por
meio dos seus empregados, dentro das normas do contrato.

11.4

Propiciar acesso aos empregados da Coniraiada às suas dependências para a

execução dos serviços.

11.5

Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços,

que venham a ser solicitados pela Contratada.
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11.6

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente

designado, nos termos do art. 67, da Lei n.° 8.666/1993.
11.7

Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela

empresa Contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte c quatro)
horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito
pela Contratante.
11.8

Fiscalizar, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores

constantes do anexo do Termo de Referência - Acordo de Níveis de Serviço - ANS,
impondo, conforme o caso, as sanções financeiras por metas mio atingidas.
11.9

Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação

dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.
11.10 Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas, de qualquer empregado ou mesmo do Preposto da Contratada que não mereça

confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização
ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe
foram designadas.
11.11

Comunicar, por escrito, à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do serviço.
11.12 Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência.

11.13 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições
pré-estabelecidas.
11.14 Exigir, sempre que necessário os documentos comprobatórios do pagamento de
pessoal ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre
eles os previstos na IN n.° 05/2017 e suas alterações.

11.15 Comunicar oficialmente, por escrito, à Contratada quando houver necessidade de
substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta ou atrasos,
considerando que as contratações estarão consubstanciadas em horas efetivamente
trabalhadas.

11.16 Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da
Contratada e sua situação junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
disponível no Portal do CNJ e do Sistema Nacional de Inabilitados e Inidôneos, mantido

pelo Tribunal de Contas da União - TCU. além das demais Certidões Negativas das Receitas
Federal, Estadual, Municipal, Certidão FGTS e a Certidão Trabalhista.
11.17 Proceder as vistorias nos locais onde os serviços estão sendo real izados, por meio do

Fiscal do contrato, cientificando o Preposlo da Contratada e determinando a imediata
regularização das falhas eventualmente detectadas.

11.18 Acompanhar a utilização dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não
apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que estiverem
em desacordo com as especificações exigidas.
11.19 Aplicar à Contratada as penalidades
garantidos o contraditório e a ampla defesa.

contratuais

e

regulamentares
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11.20 Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao

princípio da probidade administrativa, para que esta efelue a exclusão de ofício do Simples
Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alterações, caso a Contratada optante pelo Simples Nacional não efetue
a

comunicação

no

prazo

assinalado

no

subitcm

Erro!

Fonte

de

referência

não

encontrada..

11.21

Em

caso

de

indício

de

irregularidade

no

recolhimento

das

contribuições

previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do
Brasil-RFB;
11.22

Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS,

deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

12.
12.1

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Recrutar, selecionar e encaminhar a Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta

e oito) horas após a solicitação, os profissionais necessários à realização dos serviços, aptos
ao início imediato das atividades no posto, nos horários e pelos prazos inicialmente
determinados, para os quais poderão ser designados, de acordo com o quantitativo solicitado
e com a qualificação mínima definida neste Termo de Referência.
12.2

Apresentar ao Fiscal do contrato, e sempre que solicitado, atestados, comprovantes e

carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a seus
empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou com a
prestação dos serviços contratados.
12.3

Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços,

dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais
e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos.
12.4

Manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos

e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e participação em
eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a

Contratante entender conveniente.
12.5

Fornecer quando solicitado na prestação dos serviços de cada contrato ou ordem de

serviço, e manter atualizada junto ao Fiscal do contrato, em Coribe, relação nominal dos
empregados, indicando nome completo, função, local e horário, números de carteira de

identidade RG e de CPF. endereço e telefones residenciais e número de celular.
12.6

Responsabilizar-se

integralmente

pelos

serviços

contratados,

nos

termos

da

legislação vigente.

12.7
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela Contratante.
12.8
Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão preslar os serviços,
encaminhando profissionais que sejam portadores de atestados de boa conduta e demais
referências, tendo quando exigível funções profissionais legalmente registrados.

12.9 Manter a disciplina nos locais de prestação dos serviços, retirando no prazo máximo
de 02 (duas) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta
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inconveniente pela Contratante, considerando que os prazos dos contratos ou ordens de
serviços serão computados em horas.
12.10 Fornecer uniformes completos, para cada profissional colocado para a execução de
cada um dos serviços demandados, conforme especificações mínimas contidas no Item

Erro!

Fonte de referência não encontrada., todos sujeitos à aprovação da Contratante,

vedado o repasse dos respectivos custos aos seus empregados.
12.10.1

Substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, sem qualquer

custo adicional para a Contratante ou para os empregados.
12.11

Os funcionários deverão ser orientados a se apresentarem sempre limpos, asseados e

vestidos com decoro, devendo seres substituídos imediatamente o(s) funcionário(s) que não
se portar de acordo com esta exigência.
12.12 Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do contrato, a

assiduidade e a pontualidade na execução dos serviços, bem como as ocorrências havidas.

12.13 A Contratada deverá ter um preposto responsável pelos serviços, com a missão de
garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária
aos executantes dos serviços. Este Encarregado terá, entre suas obrigações, a de reportar-se,
quando houver necessidade, ao Fiscal de cada contraio e a de lomar as providências
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na execução de cada
contrato, além de cuidar da disciplina, controlar a freqüência e a apresentação pessoal dos
empregados, manter contato com a fiscalização do contrato sempre que necessário.
12.13.1 O Fiscal do contrato poderá ter acesso ao controle de freqüência diária dos

empregados da Contratada vinculados ao contrato sempre que julgar necessário.
12.14 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu Preposto.

12.15 Instruir os seus empregados, quanto à normas de segurança e de prevenção e
combate a incêndios nas dependências dos edifícios em que serão prestados os serviços.
12.16 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta
execução dos serviços.

12.17 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, prestando
todos

os

esclarecimentos

e

informações

solicitados,

respondendo

prontamente

às

reclamações formuladas e também as solicitações diversas, no prazo máximo de 24 (vinte
c quatro) horas, a contar da comunicação do Fiscal.
12.18 Responder

por

quaisquer

comprovadamente

causem

ao

prejuízos

patrimônio

da

que

seus

Contratante,

empregados
ou

a

ou

terceiros,

prepostos
durante

a

permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa,

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente.

12.19 Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais,
indenização trabalhista e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste
contraio, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com
a Contratante.
12.20 Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de

admissão quanto ao longo da vigência do contraio de trabalho de seus empregados, os
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exames

de

saúde e

preventivo

exigidos,

apresentando

os

respectivos

comprovantes

anualmente ou sempre que solicitado pela Contratante.

12.21 Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos
empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta,
férias, descanso semanal, licença, demissão, paralizações, greves e outros dessas espécies,
de forma a evitar a interrupção dos serviços, obedecidas as disposições da legislação
trabalhista vigente.

12.22 Fornecer ao Fiscal do contrato relações nominais de licenças, faltas etc, se houver,
bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos.
12.23 Pagar, até o 5o (quinto') dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus
empregados utilizados nos serviços contratados, de modo a possibilitar a conferência do
pagamento por parte da Contratante, bem como recolher no prazo legal, os encargos
decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações
respectivas.

12.23.1

Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no subitem acima, a

Contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Contratante possa verificar a
realização do pagamento.

12.24 Nào vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos

pagamentos das faturas pela Contratante.
12.24.1

O atraso no pagamento de fatura por parte da Contratante, decorrente de

circunstâncias diversas, nüo exime a Contratada de promover o pagamento dos
empregados nas dalas regulamenlares.

12.25 Controlar a freqüência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e
apresentar relatórios mensais de

freqüência, abatendo

faltas e atrasos por ocasião da

elaboração da fatura mensal.
12.26 Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre os

Gestores e Fiscais da Contratante e o Preposto da Contratada de forma permanente,
incluindo em dias não úteis.
12.27 Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria Contratada, os
principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados.

12.28 Efetivar a reposição dos serviços, sempre que solicitado pela fiscalização, nos
prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência de qualquer profissional para a
execução dos serviços, atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em relação
ao substituído, nos seguintes casos:
12.28.1

Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria,

no prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar da ciência da ausência do profissional;

12.28.2 Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partir
da data de início do período, sendo que a empresa deverá apresentar a documentação
do profissional que fará a cobertura provisória do posto com 24 (vinte c quatro) horas
de antecedência em relação ao início das atividades;

12.29 Haverá sempre a necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de
ausência temporária, nos termos do Item Erro! Fonte de referência nâo encontrada, e
Erro! Fonte de referência níio encontrada., porque apenas serão computados para o
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pagamento mensal os horários efetivamente prestados, ensejando sanção à Contratada pelas
ausências.

12.30 Relatar, por escrito, ao Piscai do Contrato toda e qualquer anormalidade observada
afeta à prestação dos serviços.
12.31

Obrigar-se

a

manter

rigorosamente

em

dia

o

pagamento

das

obrigações

trabalhistas devidas aos seus funcionários.
12.32 Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e a se
apresentem sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local
de prestação dos serviços.

12.33 Apresentar à Contratante, em observância às disposições da IN n.° 05/2017, nos
seguintes prazos, as informações c/ou documentos listados abaixo:

12.33.1

Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso:

a) Nota Fiscal/Fatura e Planilha de Medição dos horários executados;

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

c) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do contratado;
d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

12.33.2

Quando solicitado pela Contratante, caso haja considerando tratar-se de

serviços de horistas:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Contratante;
b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos
serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação

dos

serviços ou. ainda,

quando

necessário, cópia de

recibos de depósitos

bancários;

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

que forem exigidos por lei ou pelo contrato.
f) Demais documentos necessários para a comprovação do cumprimento das
cláusulas contratuais por parte da empresa.

12.33.3 Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de
prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:
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a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço, caso haja considerando tratar-se de serviços de horistas, devidamente

homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às
rescisões contratuais;
c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado; e

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
12.34

Cabe ainda, à Contratada, assumir a responsabilidade por:

a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus

empregados

não

manterão

nenhum

vínculo

empregatício

com

o

Contratante;

b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência
da Contratante;
c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;

d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.
12.35

Fornecer,

sempre

que

solicitado

pela

Contratante,

todos os

comprovantes

de

pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas.
12.36 Estar ciente que, a partir da assinatura de cada contrato, a Contratante fica
autorizada a realizar o desconto na fatura c o pagamento direto dos salários c demais

verbas

trabalhistas

aos

trabalhadores

quando

houver

falha

no

cumprimento

das

obrigações contratuais por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem
prejuízo das sanções cabíveis.
12.37 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
do contrato sem a prévia autorização da Contratante.

12.38 Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros.
12.39 Manter, durante o período de vigência do contraio, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade
exigidas no edital.

12.40 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do artigo 4°, 1, da Lei n.° 13.979/2020.

12.41 Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra
utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do contraio, em consonância com as
prescrições insertas no anexo Vlll-B. da IN n.° 05/2017.
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12.42 Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob
pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.
12.43 Apresentar, caso seja optanle pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias
após a assinatura do contrato, cópias dos ofícios,

com comprovantes de

entrega e

recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra (situação que uera vedação a opção por tal reaime tributário) às
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no
inciso II. do § Io, do artigo 30. da Lei Complementar n.° 123. de 14 de dezembro de 2006 e
alterações.
12.44

Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias. contados do início da prestação dos

serviços, a emissão do Cartão Cidadão, expedido pela Caixa Econômica Federal, para todos
os empregados, caso seja obrigatório considerando tratar-se de serviços de horistas.

12.45 Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos
serviços, o acesso de seus empregados, via inlernet. por meio de senha própria, aos sistemas
da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas

contribuições previdenciárias foram recolhidas.
12.46 Oferecer

todos

os

meios

necessários

para

que

seus

empregados

obtenham

prontamente os extratos de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
12.47 Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela
Contratante, os exames médicos admissionais dos empregados da Contratada vinculados ao
contraio.

12.48 Apresentar todos os documentos exigidos neste Termo de Referência quando do
início da prestação dos serviços, sempre que houver admissão de novos empregados.
12.49

I: expressamente vedado à Contratada:

12.49.1

Alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente

contraio, nas dependências do órgão Contratante, familiar de agente público que neste

exerça cargo em comissão ou função de confiança;

12.49.1.1
o

É considerado familiar, nos termos do art. 2o, III, do Decreto 7.203/2010,

cônjuge,

companheiro

ou

o

parente

cm

linha

reta

ou

colateral,

por

consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

12.49.1.2

No momento da contratação, a Contratada deverá providenciar que o

funcionário assine declaração informando não ser familiar de agente público que
na Contratante exerça cargo em comissão ou função de confiança;

12.50 Cumprir o Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no Anexo
II do Termo de Referência - Acordo de Níveis de Serviço (ANS). sujeitando-se aos ajustes
de pagamento por metas não atingidas.

13.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

13.1
As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor
poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela
Contratada:
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a) Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar o desperdício de água
tratada

e

mantendo

critérios

especiais

e

privilegiados

para

aquisição

e

uso

de

equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo;

b) O Preposlo deve aluar como facilitador das mudanças de comportamento dos
empregados da Contratada;

c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas; e
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de
energia e água.

13.2

A Contratada deverá orientar seus empregados para colaborar de forma eletiva no

desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos, em

recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, disponibilizados
pela Contratante.

13.3

A Contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o

atendimento às normas

internas e de segurança e medicina do trabalho para seus

empregados.

13.4

São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou

estado civil na seleção de pessoal no quadro da empresa.

13.5

A Contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e

regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos
serviços.
13.6

A Contratada deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs

aos funcionários, quando necessário, para a execução das atividades de modo confortável,
seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no
ambiente de trabalho.

13.7

A Contratada deverá observar a Resolução CONAMA n.° 401/2008, para a aquisição

de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua

responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e
mercúrio.

13.8

A Contratada deverá diminuir o uso de copos descartáveis na prestação de serviços

nas dependências do órgão ou entidade, substituindo-os por garrafinhas (squezze) para os

funcionários.

13.9

É obrigação da Contratada destinar de forma ambientalmente adequada todos os

materiais e equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços.
13.10 A Contratada deverá orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no
desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos,
quando houver.
13.11

Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de

materiais e serviços.

13.12 Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de

18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de
idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.
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14.

DA AVALIAÇÃO CUSTO

14.1

O Município realizou o valor estimado consubstanciado em seus próprios valores

praticados em âmbito local, e por tratar-se de serviços eventuais e com apenas a garantia
mínima ao fornecedor de execução de 24 (vinte horas) para cada demanda por cada
profissional solicitado. Considerando a natureza do Sistema de Registro de Preços os
serviços ao longo de cada competência mensal poderá ser nenhuma, apenas uma ou mais
durante, e em qualquer destes casos é" responsabilidade da empresa em disponibilizar os
profissionais para execução dos serviços propostos pela Secretaria Municipal de Saúde.
14.2

Objetivando uma melhor vantajosidade o Município de Coribe almeja o pleno

exercício do princípio da economicidade com a utilização do pagamento por hora por
serviços executados, considerando haver demasiado custos de horas improdutivas nas
demais modalidades de contratações possíveis, tais como por diárias ou valores fixos
mensais, pois existem serviços que serão realizados por um profissional ou um grupo de
profissionais em apenas algumas horas.

14.3

O cuslo estimado do Município foi elaborado com base nos valores dos salários base

dos profissionais que possuem o mesmo cargo ou função no Município de Coribe, com a
aplicabilidade dos encargos sociais utilizados como referência do mantido pela Caixa
Econômica Federal para o estado da Bahia com a atualização de Março de 2020, resultando
nos dados conforme quadro abaixo:
Número
Item

Funções para Serviços

Máximo
estimado de

Mo ms
Estimadas

Profissionais

Dias

por Dia

Valor Total

Horas

Valor

Registradas

Máximo por

Máximo

Má vi mas

Hora

Registrado

1

Apoio Administrativo

3

6

150

2700

12,27

33.129,00

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

7200

14,11

101.592,00

Enfermeiro

4

6

150

3600

35,78

128.808,00

4

Motorista

4

6

150

3600

12,27

44.172,00

5

Recepcionista

4

6

150

3600

12,27

44.172,00

6

Vigia

5

6

150

4500

12,27

55.215,00

7

Visitador Sanitário

4

6

150

3600

12,27

44.172,00

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

7200

12,27

88.344,00

9

Digitador

4

6

150

3600

12,27

44.172,00

Total Geral Máximo Estimado

583.200,00

15.
15.1

RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
Os serviços serüo recebidos:

15.1.1
Provisoriamente, a partir da execução, para efeito de verificação da
conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

15.1.2
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que
se dará até 02 (dois) dias do recebimento provisório.
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15.2
Na hipólese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

15.3

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação dos serviços em

desacordo com as especificações técnicas exigidas.

16.

MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1
sem

Consoante o artigo 45 da Lei n.° 9.784. de 1999, a Administração Pública poderá,
a

prévia

manifestação

do

interessado,

motivadamente.

adotar

providências

acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

17.

17.1

ELABORAÇÃO DESTE TERMO DE REFERENCIA

O presente Termo de Referência por esta Secretaria Municipal de Saúde sob suporte

técnicos dos profissionais do Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, das Unidades
Básicas de Saúde e de com vistas ao atendimento a infraestrutura aluai e provavelmente
vindoura,

para

atendimento

à

quaisquer

demandas

de

profissionais

previsíveis

c

imprevisíveis mediante o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus em todo o
Município de Coribe.

Respeitosamente,

Jacqueline Silva do Bomfim

Setretária

Secretaria Municipal de Saúde
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CUSTOS ESTIMADOS

MEMÓRIAS DE CÁLCULOS

CONTRATAÇÕES
SERVIÇOS

DE

DE

EMPRESA

DIVERSOS

PARA

A

EXECUÇÃO

PROFISSIONAIS

DE

HORISTAS

DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL
COMO UMA DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS

DAS

AÇÕES

DE

PREVENÇÃO

E

ENFRENTAMENTO

AO

CONTÁGIO DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 PELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE - BAHIA.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
APOIO ADMINISTRATIVO
MÓDULO I - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Apoio Administrativo
RS

1.045,00

Valor (RS)
RS 1.045,00
Total da Remuneração

KS 1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário

Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE;
GRUPO A
Al

INSS - empregador

20.00% Artigo 22 Inciso l Lei n." S. 212/91

A2

SESC ou SESI

1.50% Artigo 15 Lei n. "8036/90 e Art. 7o Inciso III CF/SS

A3

SENAC ou SENAI

1,00%

Artigo 3"Lein.°8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decretou" 2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n. ° 6,042/200 7 CNA E 8121/00

A6

Salário-Educaç3o

2,50% Artigo S" Lei n.°8029/90 e Lei n.°SI54 de 28/12/90

A7

SAT-CIURAT

3,00% Art. 3" Inciso 1 Decreto n." 87.043/82

A8

FGTS

8.00%

TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n." 1146/70

36,8U%

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

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

B3

Auxilio Enfermidade

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0.07% Art. 7 Inciso XIX CF/SS

B6

Faltas Justificadas

0,72% Anigos n. "473e S22 da CLT

17,97%
3,97%

Extrato Caged - Encargos Caixa
Memória Cálculos • Encargos Caixa

0,90% Art. 59/64, Lei 8213/91, art. 201. l CF/88 art 71/80
10.84%

Lei n" 4060/62, Le, n "7.787/89 Inc. 111 Art. 7 CF 88

B7

Dias de Chuva

2,01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,1 1%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

l-érias Gozadas

8,26%

Artigo 142° DL 5.542/42 e Art 7 CF IncXVII

Salário Maternidade

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

BI0

TOTAL

Cõribe°

44,88%
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

GRUPO C - S3o encargos de natureza indenizatória e pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 4S7 CLTe Inciso XXI do Artigo 7° CF/SS

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12% Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7oCF/SS

C3

Férias Indenizadas

5,05% Art. 7 Inciso XIX CF/SS

C4

Depósito Rcsc. sem Justa Causa

3.81% Artigo 4S7 CLTe Artigo 10. Inc. I Disp. Trans. CFSS

C5

IndenizaçÜo Adicional

0.42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo li è devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44.88% = 16,52%

Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0,12% x 36.80%) = 0.44%
GRUPO D

Dl
D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

16,96%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriaçílo dos

Encargos Sociais por pane da CíiÍxíi Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do listado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2020.

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n.° 7.4IS de 16 de dezembro de I9S5:
"Ari. Io. Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de
Iransporle coletivo publico, urbano ou intermunlcipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas reguiares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coríbe - Bahia pelafalta de linhas reguiares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Descontode Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4" cia Lei n" 7.41 S, de 16 de dezembro de 1985"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à

parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Desconto de Vale Transporte

"(A)

Base de Cálculo (RS)

Pcreccntual(%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
I(B)

Custo Tolal (RS)
-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se

alimentarem em suas próprias rcsideências.
Vale Refeiçílo
II

Valor Diário (RS)

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Rcfeiçílo
II

Base de Cálculo (RS)

(A)

Perccentual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxílio.

Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
II

Custo Efetivo do Vale Refeiçílo

Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MODULO 4-INSUMOS

Composição dos insumos de mão-de-obra:
SubnuUlulo 4.1 - Instintos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Calculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

52,82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

1,37%

17,31%

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DECORIBE
VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal
52,82

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n."2.369/20 II - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se cm consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas c Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Lucro c Despesas Indiretas

RS 223,12

Tributação Sobre o Faturamento

R$197,14

Valor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

RS 1.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RS 1.181,27

Benefícios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 52,82

CITL

RS420.26

Coribe

VALOR TOTAL

RS2.699.35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO 1>OR HORA

RS 12,27
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composiçflo da Remuneração

A

Salário Base para 40h

B

Insalubndade 15%

Técnico em Enfermagem

RS 1.045,00
Valor (RS)

RS 1.045,00
RS 156,75
Total du Remuneração

RS

1.201,75

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

INSS - empregador

A2

SESC ou SESI

1,50% Artigo 15 Lei n. °8036/90 e An. 7" Inciso /// CF/88

A3

SENACouSENAI

1,00%

Artigo 3" Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decreto n°2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n. ° 6.042/2007 CNA E 8121/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo 8oLei n.°8029/90 e Lein."8154 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3.00% Art. 3" Inciso 1 Decreto n.°87.043/82

A8

FGTS

8,00%

20.00% Artigo 22 Inciso l Lei n."8212/91

TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n. ° ! 146/70

36,80%

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

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% An. 59/64. Lei 8213/91, art. 201, l CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

17,97%

10,84%

Extrato Caged - Encargos Caixa
Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n.°4060/62, Lei n.°7.787/89 Inc. 111 Art. 7 CF88

B5

Licença Paternidade

0,07% Ari. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0,72%

Artigos n°473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2,01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8,26%

Artigo 142" DL 5.542/42 e An 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/S8

BI0

TOTAL

44,88%
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

GRUPO C - Süo encargos de natureza indenizatória c pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7"CF/SS

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7o CF/88

C3

Férias Indenizadas

5.05%

Art. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Rcsc. sem Justa Causa

3.81% Artigo 487 CLT e Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF 88

C5

Indenização Adicional

0,42%

TOTAL

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

GRUPO D - O Grupo O considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo li è devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36.80% x 44.88% = 16,52%

Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FG'1'S, c sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0,12% x 36,80%) = 0.44%
GRUPO D
Dl
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

16,52%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

16,96%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos

Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características
regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2020.

113,04%

Encargos Sociais

1.358,46

MODULO3- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n.° 7.4/8 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. Io. Fica instituído o va/e-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residència-trabalha e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipai e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela

autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ". assim sendo impossível cumprir tal

determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)
-

Coribe^

Vales por dia

Dias Trabalhados
77
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4" da Lei n° 7.418. de 16 de dezembro de 1985"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

l(A)

Pcrcccntual (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
I(B)

Custo Total (RS)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica

opagamenlo de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideências.
Vale Rcfciçilo
II

Valor Diário (RS)

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais
Custo Talai - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Cálculo (RS)

(A)

Perccentual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.

Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
II

Custo Efetivo do Vale Refeição

Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio

Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4-INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submôdulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Calculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

60,74

3.918,67

Base de cálculo - Módulo ! + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual- Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO

AUMENTO
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MUNICÍPIO DE CORIBE
2016/19
0,24%

17,31%

1.37%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1

Custo Men.su!

60,74

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULOS- LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referencia para contratação de um posto de ser\'iço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/2011 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas opiantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3.00%

ISSQN

5,00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Lucro c Despesas Indiretas

Tributação Sobre o Faturamento

Valor

R$ 256,59

R$226,71

RS 483,30

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

R$1.201,75

Encargos Sociais c Benefícios sobre a mão de obra

RS 1.3 58,46

Benefícios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 60,74

cm

R$483.30
VALOR TOTAL

R$3.104,25

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

r$ 14, n
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
MEMÓRIA DE CALCULO
ENFERMEIRO

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HOR1STAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

B

Insalubridade 15%

Enfermeiro
RS 2.650,00

Valor (RS)
RS 2.650,00
RS 397,50
Total da Remuneração

RS 3.047,50

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

INSS - empregador

A2

SESC ou SESl

A3

SENAC ou SENAI

1,00%

Artigo 3o Lei n.°S.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decretou," 2,31 S/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n.°6.042/2007 CNAES/21/00

A6

Salário-Educação

2,50%

Artigo 8" Lein."S029/90 e Lein.°SI54 de 2S//2/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00% Art. 3"Inciso 1 Decreto n." 87.043/82

A8

FGTS

8,00%

20,00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n.o8.2l2/9l
1,50% Artigo 15 Lei n.°8036/90 e Art. 7aInciso l/l CF/88

TOTAL

Lei n." 7787 cie 30/06/89 e DL n." 1146/70

36,80%

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

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0.90% Art. 59/64. Lei 8213/91, art. 201, l CF/88 art 7//S0

B4

13° Salário

135

Licença Paternidade

0,07% Art. 7 Inciso XIX CF/88

B6

17,97%

10,84%

Extrato Caged - Encargos Caixa
Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n. ° 4060/62. Lei n. '7.787/89 Inc. III Art. 7 CF 88

Faltas Justificadas

0,72% Artigos n"473 e S22 da CLT

B7

Dias de Chuva

2,01% Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

B9

l-érias Gozadas

8,26% Artigo 142" DL 5.542/42 e Art 7 CF IncXVII

BI0

Salário Maternidade
TOTAL

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/8S
44,88%
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

GRUPO C - S3o encargos de natureza indcnizalória c pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUPOC

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7" CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12% Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7° CF/8S

C3

Férias Indenizadas

5.05% An. 7 Inciso XIX CF/SS

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

Artigo 4S7 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans, CFSS

C5

Indenização Adicional

0,42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

TOTAL

14,40%

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não ê calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo 13 incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44.88% = 16,52%

Por sua vez. sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0.12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO D
Dl

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

D2

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

16,52%
0,44%

TOTAL

16,96%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriaçiío dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características
regionais do Estado da Bahia, com vigência u punir de Março de 2020.

Encargos Sociais

113,04%

3.444,89

MÓDULO3- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro c/e 1985:
"Art. l", Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-irabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas rcgulares e com tarifas fixadas pela

autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ", assim sendo impossível cumprir tal

determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalta de linhas regu/ares da transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)
-

Vales por di:i

Dias Trabalhados

V:!lor(RS)

22

-
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4" da Lei n" 7.418. de 16 de dezembro de 1985 •
"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
Desconto de Vple Transporte
Base de Cálculo (RS)

"(A)

Pcreccntual (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Custo Total (RS)

KB)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideèncias.
Vale Refeição

Valor Diário (RS)

II

Dius Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais
Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeiçílo
II

Base de Cálculo (RS)

(A)

Pcrccentual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor i/o Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Rcfeiçilo
II

Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio

Custo efetivo; valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4 -INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submódulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Calculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

154,03

9.937,29
Base de cálculo - Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 20/6 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

Cõfibe

IPCA ACUMULADO

AUMENTO
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MUNICÍPIO DE CORIBE
2016/19

1,61%

0,24%

17,31%

1.37%

Valor - Base de cálculo x percentual.

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal
154,03

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de sen>iço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n. ° 2.369/2011 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optanies pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6.79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COKINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Lucro e Despesas Indiretos

Tributnçilo Sobre o Faturamento

R$ 650,68

R$574,92

Valor

RS 1.225,60

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

RS3.041,50

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RS 3.444,89

Benefícios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 154,03

cm

RS 1.225,60
VALOR TOTAL

RS7.872,02

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 35,78
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MUNICÍPIO DE CORIBE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOTORISTA

MÓDULO I - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço c Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para40h

Motorista
RS

1.045,00

Valor (RS)

Total da Remuneração

RS

1.045,00

RS

1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva cie trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário
Educação c Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESI. SENAl e SEBRAE:
GRUPO A
Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESI

1,50%

A3

SENACouSENAI

1,00% Artigo 3" Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decretou." 2.318/86

A5

SEBRAE

0.60%

Decreto n." 6.042/2007 CNAE 8121/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo 8° Lei n." 8029/90 e Lei n." SI54 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00% An. 3" Inciso I Decreto n. ° 87.043/82

A8

FGTS

8,00%
TOTAL

20,00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n."8.212/91
Artigo 15 Lei n." 8036/90 e Art. 7" Inciso III CF/SS

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n." 1146/70

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A c caracterizam-sc por custos advindos da
remuncraçilo devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados e 13° salário:
GRUPO B
BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0.90% An. 59/64, Lei 8213/91, art. 201. I CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

B6

Faltas Justificadas

0,72% Artigos n."473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8,26% Artigo 142° DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/SS

BI0

TOTAL

17,97%

10,84%

Extrato Caged - Encargos Caixa
Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n."4060/62, Lei n°7.787/89 Inc. III Art. 7 CF88

0,07% Art. 7 Inciso XIX CF/88

44,88%
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GRUPO C - Sao encargos de natureza indenizalória e pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 1° CF/SS

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

Artigo 487 CLTe IncisoXXI do Artigo 7"CF/88

C3

Férias Indenizadas

5,05%

Art. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Rcsc. sem Justa Causa

3,81% Artigo 487 CL'/'e Artigo 10. Inc. l Disp. Trans. CF 88

C5

Indenização Adicional

0,42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88% = 16,52%
Por sua vez. sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinte forma:
(5,00% x 8,00%) + (0,12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO 1)
Dl
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

16,52%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

16,96%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos

Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2020.

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vate-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. Io, Fica instituído o vale-(ransporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou iníermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas rcgulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Caribe - Bahia pelafalta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por diu

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vate-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4o da Lei n" 7.41 S. de 16 de dezembro de 1985-

"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à

parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "

Cõribe
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Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

"(A)

Pcreccntual (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
Custo Total (RS)

I(B)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opugamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideências.
Vale Refeição
Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Totul (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.
Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Totul - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
II

Desconto de Vale Refeição

Base de Calculo (RS)

(A)

Percccntual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
II

Custo Efetivo do Vale Refeição
Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.

Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio

Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4-INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submôdulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

52,82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo l + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 20/6 corrigido pelo IPCA. abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO

1,37%

17,31%

2016/19

AUMENTO

TOTAL

0.24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

52,82

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto da serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/2011 - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3.00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

RSI97.14

RS 223,12

Valor
RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

R$1.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RS/.IS1.27

Benefícios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 52.S2

cm

R$420.26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
VIGIA

MÓDULO I - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribc

II

Composição du Remuneração

A

Salário Base para 40h

Vigia
RS

1.045,00

Valor (RS)
RS
Totul da Remuneração

1.045,00

RS 1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOURE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo da Sen>iço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para

instituições de caráter público, tais como: INCHA, SESI. SENAl cSEBRAE:
GRUPO A
20.00%

Artigo 22 Inciso l Lei n.°S.212/91

Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESI

1,50% Artigo 15 Lei n." 8036/90 e Art. 7o Inciso 111 CF/SS

A3

SENAC ou SENAl

1,00% Artigo 3" Lei n.° 8.036/90

A4

INCRA

0,20%

A5

SEBRAE

0,60% Decreto n.° 6.042/2007 CNAESI2 J/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo 8oLei n."S029/90 e Lein.°SI54 de 2S/I2/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00% Art. 3" Inciso l Decreto n." 87.043/82

A8

FGTS

8,00%
TOTAL

Decreto n.° 2.3 IS/S6

Lei n. ° 77S7 de 30/06/89 e DL n. ° 1146/70

36,80%

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

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% Art. 59/64. Lei 8213/91. art. 201, l CF/S8 art 71/80

B4

13° Salário

B5

17,97%

10,84%

Extrato Caged - Encargos Caixa
Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n. ° 4060/62. Lei n. °7.787/89 Inc. 111 Art. 7 CF 88

Licença Paternidade

0.07%

B6

Faltas Justificadas

0,72% Artigos n.n473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2,01% Memória Cálculos • Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

B9

Férias Gozadas

8,26% Artigo 142" DL 5.542/42 e Art 7 CF IncXVll

Salário Maternidade

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

BI0

TOTAL

Art. 7 Inciso XIX CF/SS

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

44,88%
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

GRUPO C - Suo encargos de natureza indenizatória e pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7o CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

C3

Férias Indenizadas

5,05% Ari. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81% Artigo 487 CLTe Artigo 10. Inc. 1 Disp. Trans. CF 88

C5

Indenização Adicional

0,42%

TOTAL

Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7oCF/88

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.
A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B c devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em

rubricas do Grupo 13 incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88% = 16.52%

Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinte forma:
(5,00% x 8,00%) + (0.12% x 36,80%) - 0,44%
GRUPO D
Dl
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

16,52%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

16,96%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriaçüo dos

Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2020.

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"Art, Io, Fica instituído o vale-transporte. que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residència-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicípal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regalares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.". assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

-

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

Desconto de Vale-Trunsporte -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.418. de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (K$)

1(A)

Pcrcccntual (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
Custo Total (RS)

I(B)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem cm suas próprias resideências.
Vale Refeição
II

Valor Diário (RS)

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.
Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Cálculo (RS)

(A)

Perecentual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxílio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale RcfciçSo
II

Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.

Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4- INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Suhmôdulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Vnlor(RS)

1,55%

52,82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA. abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

AUMENTO

TOTAL

1.37%

17,31%

0.24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

52,82

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de ser\>iço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n."2.369/2011 - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optanfes pelo Lucro
Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3.00%

Lucro

6,79%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

CO FINS

3.00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Lucro c Despesas Indiretas

Tributação Sobre o Faturamento

RS 223,12

R$197,14

Valor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

RS 1.045.00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RSí.lSl.27

Benefícios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 52.S2

CITL

R$420.26

VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
VISITADOR SANITÁRIO
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HOR1STAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço c Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribc

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Visitador Sanitário
RS

1.045,00

Valor (RS)

Total da Remuneração

RS

1.045.00

RS

1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Sen'iço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para

instituições ile caráter público, tais como: INCRA, SESl, SENAI e SEBRAE;
GRUPO A
20.00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n°8.212/91

Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESl

1,50%

A3

SISNAC ou SENAI

1.00% Artigo 3" Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decreto n."2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n.°6.042/2007 CNAES/21/00

A6

Salário-Educaç3o

2,50% Artigo 8"Lei n."8029/90 e Lein.a8t54 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00% An. 3"Inciso l Decreto n."87.043/82

A8

I-GTS

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

Artigo 15 Lei n."8036/90 e Art. 7"Inciso III CF/SS

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A c caracterizam-se por custos advindos da
remuneração devida ao trabalhador sem que exisla a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados c 13° salário:
GRUPO B
BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% Art. 59/64, Lei 8213/91, art. 201, I CF/88 art 7J/80

B4

13° Salário

17,97%

10,84%

Extrato Caged - Encargos Caixa

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n.°4060/62, Lei n.°7.787/89 Inc. III Art. 7 CF8S

B5

Licença Paternidade

0,07% Art. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0,72%

Artigos n. "473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2,01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8,26% Artigo 142" DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

BI0

TOTAL

44,88%
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

GRUPO C - S3o encargos de natureza indenizatória e pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo T CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

C3

Férias Indenizadas

5,05% Ari. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81% Artigo 4S7 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CFSS

C5

Indenização Adicional

0,42%

Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7oCF/88

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não à calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo 13 è devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo 13 incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88%= 16.52%
Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio

Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0.12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO D
Dl

D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 13

16,52%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

16,96%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixn Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2020.

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n.° 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. Ia, Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residència-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coríbe - Bahia pelafalta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

-

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4oda Lei n" 7.4IS, de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

KA)

Percccnlual (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Custo Total (RS)

I(B)
-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica

opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideências.
Vale RcfciçAo

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.
Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais
Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Calculo (RS)

(A)

Pcreccntual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxílio.
Percentual- Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
II

Custo Efetivo do Vale RefeiçSo
Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio

Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4-INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submôdulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Calculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1.55%

52,82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo l + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo,IPCA, abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

1.37%

17,31%

AUMENTO

TOTAL

0.24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal
52,82

Total dos Uniformes sob Base üc Cálculos

MÓDULO 5- LDI E TRIBUTAÇÃO \'
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - C/I.T. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/2011 - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Adminislraiivas c Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

RSI97.I4

RS 223.12

Valor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

RS t.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RSl.lSI.27

Benefícios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 52.82

cm

RS420,26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
MEMÓRIA DE CALCULO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MÓDULO I - REMUNERAÇÃO - HOR1STAS
1

Dados tio Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribc

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para40h

Auxiliar Serviços Gerais
RS

1.045.00

Valor (RS)
RS
Total da Remuneração

1.045,00

RS 1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário

Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESI, SENAl e SEBRAE;
GRUPO A
Al

INSS - empregador

20,00% Artigo 22 Inciso l Lei n°S.212/9l

A2

SESC ou SESI

1,50% Artigo 15 Lei n.°S036/90 e Art. 7o Inciso III CF/SS

A3

SENAC ou SENAl

1,00% Artigo 3oLei n.°8.036/90

A4

INCRA

0,20% Decreto n."2,31S/86

A5

SEBRAE

0.60%

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo 8oLei n."8029/90 e Lei n."SI54 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00% Art. 3" Inciso 1 Decreto n. *87.043/82

A8

FGTS

8.00%

TOTAL

Decreto n. ° 6.042/2007 CNA E8121/00

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n. ° 1146/70

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A c caractcrizam-sc por cuslos advindos da
rcmuncraçiJo devida ao trabalhador sem que exisia a picstaçüo do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados e 13o salário;
GRUPO B
BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% Art. 59/64, Lei 8213/91, art. 201, 1 CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

17.97%

10,84%

Extrato Caged - Encargos Caixa
Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n."4060/62, Lei n."7.787/89 Inc. III Ari. 7 CF88

B5

Licença Palernidade

0,07% Art. 7 Inciso XIX CF/SS

B6

Faltas Justificadas

0,72% Artigos n.°473 e S22 da CLT

87

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

139

Férias Gozadas

8,26% Artigo 142° DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/SS

B10

TOTAL

Cõribe

44,88%
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GRUPO C - S3o encargos de natureza indenizatória e pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLT c Inciso XXI do Artigo 7oCF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7" CF/88

C3

Férias Indenizadas

5,05% Ari. 7 Inciso XIX CF/SS

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3.81% Artigo 487 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF88

C5

Indenização Adicional

0,42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO I) - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B ó devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88% = 16,52%
Por sua vez. sobre o A viso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FG TS, e sobre o A viso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinte forma:
(5,00% x 8,00%) + (0,12% x 36,80%) = 0,44%

GRUPO D
Dl

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

D2

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

16,52%
0,44%

TOTAL

16,96%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos

Encargos Sociais por parte da Caix;i Econômica Federal ajustadas às características
regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2020.

113,04%

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.4/8 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. Io. Fica instituído o vale-transporle, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas da deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou iniermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os ser\'iços seletivos e os especiais. ", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Caribe - Bahia pela falta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Vnlor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trühiilhudos

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à

parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

I(A)

Pereccntual (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
Custo Total (RS)

MB)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideências.
Vale Refeição

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.
Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Calculo (RS)

(A)

Pereccntual (%)

Valor Desconto (RS)

20.00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Rase de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT

Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
II

Cuslo Efetivo do Vale Refeição
Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4-INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Subtnôdulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Calculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

52,82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo l + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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MUNICÍPIO DE CORIBE
VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal

52,82

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta~se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados

tem por base o definido no A cordão n." 2.369/201I - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.0.590

COFINS

3,00%

ISSQN

5.00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Lucro e Despesas Indiretas

Tributação Sobre o Faturamento

RS 223,12

RS 197,14

Valor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

RSL045.00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RSI.ISI.27

Benefícios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 52,S2

cm

R$420,26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIGITADOR

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO- HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribc

II

Composiçilo da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Diyitador

RS

1.045.00

Valor (RS)

RS 1.045,00
Tolul da Remuneração

RS

1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESl. SENA I e SEBRA E;
GRUPO A
Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESl

1,50%

Artigo 15 Lei n."8036/90 e Art. 7"Inciso f/l CF/SS

A3

SENACouSENAI

1,00%

Artigo 3" Lei n° 8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decreto n.°2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n."6.042/2007 CNAES!21/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo S" Lei n."8029/90 e Lei n. °8154 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

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

A8

FGTS

8,00%

20.00% Artigo 22 Inciso l Lei n." 8.212/91

TOTAL

Lei n. ° 7787 de 30/06/89 e DL n. ° 1146/70

36,80%

Grupo 13 - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e caracterizam-se por cuslos advindos da
remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados e 13° salário;
GRUPO B
131

Repouso Semanal Remunerado

132

Feriados

3,97%

133

Auxilio Enfermidade

0,90% Art. 59/64, Lei 8213/91. art. 201, l CF/88 art 71/80

B4

13o Salário

17,97%

10,84%

Extrato Caged - Encargos Caixa
Memória Cálculos • Encargos Caixa

Lei n. ° 4060/62. Lei n. "7. 7S7/S9 Inc. lll Art. 7 CF 88

B5

Licença Paicrn idade

0,07% Art. 7 Inciso XIX CF/88

136

Faltas Justificadas

0.72%

Artigos n. "473 e 822 da CLT

137

Dias de Chuva

2,01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8.26% Artigo 142° DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVU

Salário Maternidade

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

1310

TOTAL

44,88%
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MUNICÍPIO DE CORIBE

GRUPO C - S3o encargos de natureza indenizatória e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando
da inierrupçüo do contrato de trabalho.
GRUPOC

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLTe Inciso XX! do Artigo 7° CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12% Artigo 487 CLTe IncisoXXI do Artigo 7oCF/88

C3

Férias Indenizadas

5,05% Ari. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Rcsc. sem Justa Causa

3.81% Artigo 487 CLTe Artigo 10. Inc. 1 Oisp. Trans. CF88

C5

Indenização Adicional

0,42%

TOTAL

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

GRUPO D - O Grupo O considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.
A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em

rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88% = 16,52%

Por sua vez. sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio

Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) -t- (0,12% x 36,80%) = 0,44%

GRUPO D
Dl
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

16,52%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

16,96%

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

113,04%

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Tramporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n.° 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. Io, Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoafísica ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.". assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vule Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Oescontode Vate-Transporte-Conforme Parágrafo único do art. 4o da Lei n° 7.418. de 16 de dezembro de 1985"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à

parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

KA)

Pcrcccntual (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Cuslo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
I(B)

Custo Total (RS)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideências.
Vale Rcfciçflo
Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Otário • Previsto na cláusula oitava do CCT.
Dias Irahalhaüos - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Calculo (RS)

(A)

Perecentual (%)

Valor Desconto (RS)

20.00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT

Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Refciçilo
II

Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4-INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Suhmódulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Pcrcenlual (%)

Valor (RS)

1,55%

52,82

3.407,54
Base de calculo - Modulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3
Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

AUMENTO

TOTAL

1.37%

17,31%

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe ■ Bahia • CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPf nJ 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cde562f5-610b-41bc-bdd9-fdd1c457ee1a

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal
52,82

Total dos Uniformes sob Base de Cnlculos

MÓDULO 5 - LD1 E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-sc ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/2011 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos sen>iços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
3,00%

Despesas Administrativas c Operacionais
Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3.00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

RS 223,12

R$197,14

Valor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

RS 1.045.00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RS!. 181,27

Benefícios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 52,82

cm

RS420.26
VALOR TOTAL

RS2.699.35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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SINAPI - Cálculos e Parâmetros
Apêndice 5 - Encargos Sociais - Bahia

MlbMMWMHENCARGOSiSOCIAISiSOBREfrAlMÂOE DifÕBRA^M

\ ''*?*:■

■

-

■■COMlDESONERAÇÃOBM SEMlDESON ERACÃOBHB

CÓDIGO

1...

HORISTA

raaiAr»x\

.

Al

1

DESCRIÇÃO

INSS

MEN5AUSTA

> \:.

■''.

.

HORISTA

MENSALISTA

20,00%

'■''.-"■

0,00%

0,00%

20,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

A2

SESI

A3

SENAI

A4

INCRA

A5

SEBRAE

A6

Salário Educação

A7

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

A8

FGTS

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

A9

SECONCI

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16,80%

16,80%

36,80%

36,80%

.

f|

j
1
:

'

Total

A

■ '

j.

.

.

-j

, (HflWiMD '

■

' "

-■

'.

*

'

BI

Repouso Semanal Remunerado

17,97%

Não incide

17,97%

Não incide

B2

Feriados

3,97%

Não incide

3,97%

Não incide

B3

Auxílio - Enfermidade

0,90%

0,69%

0,90%

0,69%

B4

13* Salário

10,84%

8,33%

10,84%

8,33%

B5

Licença Paternidade

0,07%

0,06%

0,07%

0,06%

B6

Faltas Justificadas

■

0,72%

0,56%

0,72%

0,56%

2,01%

Não incide

2,01%

Não incide

i

0,11%

0,09%

0,11%

0,09%
6,35%

||

B7

Dias de Chuvas

B8

Auxílio Acidente de Trabalho

B9

B10

Férias Gozadas

Salário Maternidade

B

||

. :

Total
-

"*"'

8,26%

6,35%

8,26%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

44,88%

16,11%

44,88%

16,11%

j.

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

3,84%

5,00%

3,84%

0,12%

0,09%

0,12%

0,09%

C2

Aviso Prévio Trabalhado

C3

Férias Indenizadas

C4

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

C5

Indenização Adicional

C

Total
■

Dl

:
;

.

■

5,05%

3,88%

5,05%

3,88%

3,81%

2,93%

3,81%

2,93%

0,42%

0,32%

0,42%

0,32%

14,40%

11,06%

14,40%

11,06%

7,54%

2,71%

16,52%

5,93%

0,42%

0,32%

0,44%

0,34%

7,96%

3,03%

16,96%

6,27%

.

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso

Prévio Indenizado

D

f]

Total

E3G33S

\

■íflffl

i
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Prefeitura Municipal de

Coribe publica:
•

Decreto

N°

014,

de

Março

de

2020

-

Dispõe

sobre

as

medidas

temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no
âmbito do município de CORIBE e dá outras providências.

Esse

A Lei exige quo todo gestor
publique seus alos no seu veículo
oficial para que a população tenha
acesso e sua gestão seja
transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através
de Lei. cumpre esse papel.

Imprensa Oficial

do Município.
Gestão Transparente e consciência limpa

Gcslor - Manuel Azevedo Rocha / Secretário - Governo / Editor ■ Ass. Comunicação
Rua Bandeirantes, 285
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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DECRETO N° 014, DE MARÇO DE 2020.
Dispõe

sobro

prevenção

do

os medidos

e

controle

COVID-19

no

para

temporárias de
enfrento/Dento

âmbito do município de

CORIBE e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORIBE, ESTADO DE BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal
da República, e;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n" 188, de
03/02/2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecçâo humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), por entender se

tratar de evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de
Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas
proporcionais e restritas aos riscos;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui um fluxo diário e continuo de

população para Estados e Municípios com transmissão comunitária, em busca de
serviços de saúde e negócios, deixando o Município vulnerável à transmissão;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020,

em decorrência da Infecçâo Humana pelo novo coronavlrus (COVID-19) denominado
SARS-CoV-2, é uma pandemia; ■
CONSIDERANDO que no presente momento nenhum caso confirmado foi detectado
no âmbito do território deste Município de Coribe, no Estado da Bahia, o que nos
impulsiona a promover medidas preventivas de controle, pois que somente as ações
em

conjunto

da

sociedade

civil,

agentes

públicos,

sociedades

cientificas

e

profissionais de saúde farão com que enfrentemos esta nova epidemia com sucesso,

diminuindo

a

mortalidade,

principalmente

entre

os

idosos

e

mitigando

as

conseqüências sociais e econômicas;

CONSIDERANDO que a situação epidemiológica em nosso país é dinâmica, e que
esse quadro pode alterar com o passar dos dias a partir de novas deliberações que

forem tomadas com base no cenário sanitário nacional, estadual ou municipal se
modificar;

CONSIDERANDO que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão
sendo tomadas gradativamente o em tempo oportuno;
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CONSIDERANDO as medidas emergenciais na contenção do coronavírus divulgada
pela União dos Municípios da Bahia (UPB) e Conselho Estadual de Secretarias
Municipais de Saúde (COSEMS);
CONSIDERANDO que a saúdo ô direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais o econômicas quo visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal o igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da
República;
DECRETA:

Art. 1o. Este Oecreto disciplina medidas temporárias de prevenção

ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). as quais deverão ser cumpridas
integralmente por todos os órgãos públicos e privados do Município de Coribe, Bahia,
além da população em geral;

Art. 2o. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Coribe, pelo
prazo de 15 (quinze) dias. prorrogáveis por igual período, por mais de uma vez. todos
os

eventos

públicos

e

particulares,

sejam

eles

de

caráter

cultural,

religioso,

comemorativo, esportivo ou de qualquer natureza, cuja previsão de aglomeração seja
superior a 40 (quarenta) pessoas.
§ 1o. Os eventos, sejam eles públicos ou particulares, deverão ser
fiscalizados pela Vigilância Sanitária, e esta poderá utilizar de poder de policia para
determinar cancelamento caso haja descumprímento do quanto determinado no caput
deste artigo.
§ 2°. O prazo fixado neste artigo poderá ser revisto de conformidade
com o estágio de evolução do COVID-19.

§ 3°. O descumprímento das medidas estabelecidas no presente

Decreto será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator
ás penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de licença de
funcionamento, além da responsabilidade criminal que será representado ao Ministério
Público;

Art. 3o. Ficam suspensos, igualmente, pelo prazo de quinze dias:
I - Atividades coletivas e casas de espetáculos, Clubes recreativos,
etc:

Avenida Süo JoÜo, s/n - Centro - Coribc-BA, CEP: 47.690-000
Tcl: 77 3480 2177
c-mail: saudc.coribe@ginail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y6WUJABTA9CIKNCCYSGCHW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 261df75e-ea8d-48e0-af93-3bdd0aa63c22

Diário Oliciul do
MUNICÍPIO

l"ÍTT,eJ?20

Diário Oficial tio

Conbe

MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP|: 11.254.491/0001-13

II - atividades em parques infantis, inclusive nas dependências de
restaurantes e outros estabelecimentos.
III - atividades em Academias de Ginástica.
§ 1o. O prazo fixado neste artigo poderá ser revisto de conformidade
com o estágio de evolução do COVID-19.
§ 2o. O descumprimento das medidas estabelecidas no presente

Decreto será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator

as penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de licença do
funcionamento, além da responsabilidade na esfera criminal;
Art. 4°. Ficam suspensas as aulas da rede Municipal de ensino do
dia

19/03/2020

ate

o

dia

03/04/2020.

podendo

ser

prorrogável,

conforme

comportamento epidemiológico da pandemia.
§ 1o Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário

escolar da rede pública de ensino serão estabelecidos pela Secretaria de Educação,
do Município de Coribe. após o retorno das aulas.

§ 2o. O prazo fixado nesta artigo poderá ser revisto de conformidade
com o estágio de evolução do COVID-19.
Art.

5o.

A

feira

livre,

será

restrita

ao

funcionamento

para

comercialização de gêneros alimentícios, estando proibidas a instalação de barracas

por feirantes de outros municípios, e, respeitando a distância mínima de 2(dois) metros
entre as barracas.
Art.

6°.

Os

bares

e

restaurantes,

funcionarão com

capacidade

máxima de 20 (vinte) pessoas, observando na organização de suas mesas a distância
mínima de dois metros entre as mesmas.
§1° Excetuam-se os estabelecimentos situados no Balneário de
Coribe. que permanecerão com suas atividades suspensas, por período de 15 dias.
podendo ser prorrogável:
Art.7°. Ficam canceladas todas as viagens oficiais de servidores da

Prefeitura Municipal de Coribe, Bahia, para cidades onde haja casos comunitários do
COVID-19, exceto em situações consideradas excepcionais;
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Art. 8o. Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Coribe, Bahia, salvo para atender assunto
do excepcional interesse público;

Art. 9o. Fica suspenso o fornecimento de passagens para Estados
e/ou municípios sob transmissão do Novo Coronavírus (COVID19), por um período de
30 dias, podendo ser prorrogável;

Art 10*. Ficam suspensas as atividades do Programa melhor Idade
pelo período de 30 dias. podendo ser prorrogável;
Art. 11°. Fica suspensa por

de

férias

servidor,

e demais licenças,
previstas

na

Lei

exceto

prazo indeterminado,

a

concessão

aquelas que se refiram à saúde do próprio

Orgânica Municipal de Coribe,

para

os

servidores

públicos municipais pertencentes aos seguintes órgãos e entidade:
I - Gabinete do Prefeito.

II - Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
III - Guarda Civil Municipal - GCM.
IV - Secretaria de Assistência Social.

Parágrafo primeiro. Todas as férias e/ou licenças para trato de
interesse particular que tenham sido concedidas a profissionais de saúde e que
estejam em curso poderão ser revogadas, devendo o profissional de saúde ser
notificado a retomar de imediato ao seu posto;

Parágrafo segundo - Ficam suspensos os prazos e julgamentos de
todos e quaisquer processos administrativos, administrativos e disciplinares em
andamento enquanto perdurar a situação epidemiolôgica atual.
Art. 12°. Recomenda-se à população de Coribe em recente e/ou
atual retorno de viagens, inclusive internacionais, se houver, e de regiões com casos
confirmados de transmissão do COVID-19. o cumprimento do isolamento domiciliar de.
pelo menos. 7 (sete) dias para os casos assintomáticos.
§ 1o. os casos sintomáticos deverão entrar em contato com as

autoridades de saúde, pelo telefone (77)99162-1474, para seguirem as orientações

médicas de acordo com o Fluxograma Municipal COVID19. edição 01. disponível em
meio digital (link: www.coribe.ba.qov.br), bem como em todas as unidades de Saúde
do Município de Coribe.
§ 2o. recomenda-se, independentemente do prévio contato com as
autoridades de saúde, que os casos sintomáticos cumpram isolamento domiciliar de.
pelo menos, 14 (quatorze) dias.

Avenida Silo JoSo, s/n - Centro - Coribc-BA, CI:P: 47.690-000
Tel: 77 3480 2I77

c-moil: saúdc.coribc@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y6WUJA8TA9CIKNCCYSGCHW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 261df75e-ea8d-48e0-af93-3bdd0aa63c22

Hn

Diário Oficial do

Coribe

20 de Março de 2020
6 - Ano - N° 2465

MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP|: 11.254.491/0001-13

Art. 13°. Todos os passageiros de ônibus oriundos de regiões com
casos confirmados de transmissão do COVID-19 deverão fornecer dados à equipe de
Vigilância em Saúde deste Município, com a finalidade de serem cadastrados para

garantir monitoramento e prevenção.
Art. 14*. Com o objetivo de garantir monitoramento das ações de

prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID-19). será instituído o Comitê de
Operações de Emergência em Saúde Pública - COE.
Art. 15°. O Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública COE será presidido pelo Secretário Municipal de Saúde, a quem competirá regular por
portaria casos específicos ou nâo previstos neste Decreto, tudo em prol do controle da
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19);
Art. 16°. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens. serviços

e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavirus. nos termos dispostos nos arts. 4o
e 8o da Lei Federal n° 13.979 do 06 de fevereiro de 2020.
§ 1o A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus.
§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro na

Lei Federal acima referida serão disponibilizadas em sítio oficial especifico na rede

mundial de computadores (internei), contendo, no que couber além das informações
previstas no § 3o do art. 8o da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do
contratado, o

número de

sua

Inscrição

na

Receita

Federal do Brasil,

o

prazo

contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 17°. Fica suspenso o atendimento ao público na Prefeitura
Municipal e todas as Secretarias, excetuando-se a Secretaria

Municipal de Saúde e

suas Unidades.

§1° • Fica a cargo de cada Secretaria a definição de carga horária
e/ou escalas que deverão ser regulamentadas pelas mesmas.

Art.

18°.

As

medidas

previstas

neste

Decreto

poderão

ser

reavaliadas a qualquer momento, de conformidade com o estágio de evolução do
COV1D-19.
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Art. 19°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe-BA. 20 de março de 2020.

Prefoito Municipal
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MUNICÍPIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.254.491/0001-13

DECRETO N° 15/2020
Dispõe sobre
Municipal de

a criação do Comitê
acompanhamento das

ações de prevenção e controle do Novo

Coronavirus (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE. ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, conforme Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.°
188, de 03 de fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de
importância

nacional

em

decorrência

da

infecção

humana

pelo

Novo

Coronavirus (COVID-19), por tratar-se de evento complexo que demanda

esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde (SUS) para identificação da
etiologia dessas ocorrências e adoçSo de medidas proporcionais e restritas aos
riscos;

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;
CONSIDERANDO que mesmo o Município de CORIBE não tendo, até
o momento, nenhum caso de Coronavirus confirmado, cabe á Administração
Pública adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavirus (COVID-19), no âmbito do seu território;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município
de CORIBE, da Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para

enfrentamento

da

emergência

de

saúde

pública

decorrentes

do

coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção
e transmissão local e preservar a saúde da população em geral; e,
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CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de

prevenção de responsabilidade do Poder Executivo Municipal.

DECRETA:

Art. 1o.

Fica instituído o Comitê Municipal de acompanhado de ações de

prevenção e controle do Novo Coronavlrus (COVID-19) no

município de

CORIBE.

Art. 2°. O Comitê tem por finalidade elaborar as ações de prevenção e controle

do Novo Coronavirus no âmbito municipal {COVID-19).

Art. 3o. O ComitÔ será composto por um representante titular e seu respectivo
suplente:

I - Representantes da Secretaria de Saúde:
1) Secretária Municipal:
Jacqueline Silva do Bomfim;
2) Coordenador de Atenção Básica:

Suzana da Rocha Sabino Barros;
3) Coordenador de Vigilância em Saúde:
Verônica Barreto Araújo de Moura;

II-

Representante da Secretaria de Assistência Social:
Secretária Municipal - Rita Vilma Sabino Barbosa;

III - Representante da Secretaria de Educação:

Secretária Municipal - Sebastiana de Oliveira Ferreira;
IV - Representante da Secretaria de Administração e Planejamento
Secretário Municipal - Edvânio Silva de Sá;

V - Representante da Secretaria de Finanças:
Secretário Municipal - Wellington Neves de Andrade;
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VI - Representante do Conselho Municipal de Saúde:
Conselheira Noézia de Almeida Barbosa;

VII - Representante do Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes:
Raffe Oliveira Alves;
VIII -Representante da Policia Militar do Estado da Bahia:
Guilermando José da Silva Brito.

Art. 4o.

Presidirá a comissão a Secretária de Saúde e a Coordenadora de

Vigilância em Saúde a substituirá quando necessário.

Art. 5o. O Comitê se reunirá ordinariamente a cada 30 dias e extraordinariamente
sempre que convocado pela sua presidência.

Art. 6o. Compete ao Comitê:
I - Propor, monitorar, avaliar, desenvolver e contribuir para a execuçSo das

ações de mobilização na prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID •

19);
II

-

Colaborar

para

definir

e

estabelecer

critérios

e

princípios

para

o

desenvolvimento e a avaliação das ações de mobilização na prevenção e

controle do Novo Coronavirus (COVID • 19);
III - Apresentar propostas de parcerias entre sociedade civil e órgãos públicos

referente a prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID -19);
IV - Implementar, desenvolver e monitorar práticas educativas, tendo por base

ações de comunicação para incentivar os processos de mobilização e adesão
da sociedade, de maneira consciente solidária para o enfrentamento e controle
do Novo Coronavirus (COVID - 19);

V - Auxiliar nos serviços de informação e esclarecimentos à população sobre a
prevenção ao Novo Coronavírus (COVID - 19);
VI - Propor medidas de prevenção aos municipes e aos responsáveis pelos
estabelecimentos públicos e privados de interesse à saúde;
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Art. 7o. Considerando-se o relevante interesse público relativo Comitê Municipal
de acompanhado de ações de prevenção e controle do Novo Coronavírus
(COVID-19) e inerência das atribuições dos membros ás atividades do servidor,
os

membros

da

comissão

não

receberão

nenhuma

remuneração

pelas

atividades desempenhadas neste Comitê.

Art.8°. As resoluções e outros instrumentos deliberativos do Comitê Municipal de
acompanhado de ações de prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID19) têm caráter normativo e devem ser publicadas, depois de homologadas pela
Secretária de Saúde, e divulgadas nos serviços de saúde.

Art. 9o - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe-BA, 20 de Março de 2020.

MAM0ÈL AZEVEDD^ROCHA
Profoito Municipal
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DECRETO N° 16/2020
DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS
FESTEJOS JUNINOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE - ESTADO DA BAHIA no uso das

atribuições legais, que lhe sâo conferidas pela Lei Orgânica do Município,
tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020, e na

Portaria MS/GM n° 356, de 11 de março de 2020, e:

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO

a

Declaração

de

Emergência

em

Saúde

Pública

de

Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde em 30
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria. N° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO o avanço do COVID-19 {coronavírus) no país e no mundo e
a

sua

classificação

como

Pa nd em ia

através

protocolos

expedidos

pela

Organização Mundial de Saúde - OMS, pelo Ministério da Saúde e pela
Secretaria Estadual de Saúde;
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CONSIDERANDO o disposto no art. 3o da lei Federal n. 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 e a necessidade de regulamentação pelo Município das
medidas ali determinadas;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 356. de 11 de março de 2020, do
Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas objetivando
a contenção da propagação do vírus em resposta à emergência de saúde
pública prevista no art. 3o da Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a
fim de evitar a disseminação da doença.

DECRETA

Art. 1o - Ficam cancelados os festejos juninos previstos para o ano de 2020 no
Município de Coribe.
§1°.Revogam-se as licitações cujo objeto seja a contratação de serviços ou a

compra de produtos voltados à concretização dos festejos juninos, nos termos
do art. 49 da Lei n° 8.666/93.
§2*.Ficam rescindidas as contratações realizadas para viabilizar a ocorrência
dos festejos juninos em momento anterior à publicação do presente Decreto,
nos termos do art. 78. inciso XVII, da Lei n° 8.666/93.
Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe - Bahia, 20 de março de 2020.

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de

Coribe publica:
Decreto N° 017 De 20 De Março De" 2020 - Declara situação de
emergência no município de Coribe-Ba, em face de emergência no
território do estado da Bahia, afetado por doença infecciosa viral Cobrade 1.5.1.1.0, conforme a instrução normativa do ministério da
integração nacional n° 02, de 20 de dezembro 'de 2016, para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19 e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, na forma que
indica e dá outras providências.
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DECRETO N° 017 DE 20 DE MARÇO DE 2020

Declara situação de emergência no Município de
Coribe-BA, em face de Emergência no Território do
Estado da

Bahia, afetado por Doença Infecciosa

Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução
Normativa do Ministério da Integração Nacional n°
02,

de

20

de

dezembro

de

2016,

para

fins

de

prevenção e enfrentamento à COVID-19 e define
outras medidas para o enfrentamento da pandemia

decorrente do coronavírus, na forma que indica e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, DO ESTADODA BAHIA, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, pelo inciso
Vldoart. 8°da Lei Federal n° 12.608.de 10 de abril de 2012, com fundamento no

inciso II do § 1o do art. 6o da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sócias e econômicas que visem redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196, da
Constituição da República;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavirus
(COVID-19) denominado SARS-CoV-2, é uma pandemia;

CONSIDERANDO a declaração pela Organização Mundial da Saúde, em
11 de março de 2020, de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo
Coronavirus (Sars-Cov-2);

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2), nos termos da Portaria n° 188/2020, do Ministério da

Saúde, editada com base no Decreto Federal n.° 7.616/2011;
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CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial da Saúde para
que os

países redobrem o comprometimento contra

a

pandemia do novo

Coronavirus;

CONSIDERANDO que

a

situação demanda

o

emprego

urgente

de

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos á saúde
pública, a fim de evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui um fluxo diário e
continuo de população para Estados e Municípios com transmissão comunitária,
em busca de serviços de saúde e negócios, deixando o Município vulnerável â
transmissão;

CONSIDERANDO que no presente momento nenhum caso confirmado fot
detectado no âmbito do território deste Município de Coribe, o que nos impulsiona
a promover medidas preventivas de controle, pois que somente as ações em

conjunto

da

sociedade

civil,

agentes

públicos,

sociedades

científicas

e

profissionais de saúde farão com que enfrentemos esta nova epidemia com
sucesso, diminuindo a mortalidade, principalmente entre os idosos e mitigando as
conseqüências sociais e econômicas;
CONSIDERANDO

que a

situação epidemiológica

em

nosso

pais

é

dinâmica, e que esse quadro pode alterar com o passar dos dias a partir de novas
deliberações que forem tomadas com base no cenário sanitário nacional, estadual
ou municipal se modificar;

CONSIDERANDO que medidas proporcionais às condições de saúde
pública estão sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno;
CONSIDERANDO as medidas emergenciais na contenção do coronavírus
divulgada pela União dos Municípios da Bahia (UPB) e Conselho Estadual de

Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS);
CONSIDERANDO a expedição do Decreto n° 19.549, de 18 de março de

2020, pelo Governo do Estado da Bahia, declarando Situação de Emergência em
todo o território baiano para fins de prevenção e enfrentamento á COVID-19, com

medidas que afetam diretamente a rotina de cidadãos e cidadãs do Município de
Coribe-BA, entre outros do estado;

CONSIDERANDO ainda a expedição, pelo Governo do Estado da Bahia
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do Decreto n° 19.533, de 18 de março de 2020. que determina a requisição
administrativa
emergência

de

de

bens,

saúde

em

razão

pública

da

de

necessidade

importância

de

enfrentamento

internacional

decorrente

da
do

coronavirus e;

CONSIDERANDO por fim, todos os elementos enumerados nos Decretos

n°

013,

014,

enfrentamento

015
por

e

016/2020,

parte

do

que

ente

estabeleceram

municipal

à

medidas

COVID-19

e

iniciais

de

conseqüente

enfrentamento da pandemia decorrente do coronavirus;

DECRETA:

V.

Art. 1o Fica decretada situação de emergência no Município de Coribe,
Estado da Bahia, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração

Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavirus, de importância internacional, enquanto perdurar a

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) pela Organização Mundial da Saúde.

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Art. 2o Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada,
ficam estabelecidas, as seguintes medidas:
I - nos termos do art. 24, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art.

4o da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, fica autorizada a dispensa de
licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da
emergência.
II - poderá ser realizado credenciamento, nos termos do art. 25, caput, da
Lei 8.666/93, para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da

emergência, demúltiplosfornecedores, inclusive pessoas naturais, assegurada a
preferência para aqueles que ofertarem preços mais vantajosos.

Art. 3o Fica determinada a requisição administrativa de equipamentos de
proteção

individual

-

EPIs,

quais

sejam, máscaras cirúrgicas,

máscaras de

proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos de proteção e,
ainda, antissépticos para higienização, tendo como objetivo o enfrentamento da

pandemia do coronavírus, autorizando-se o recolhimento nas sedes ou locais de
3
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armazenamento dos fabricantes, distribuidores e varejistas.
§ 1o A requisição vigerá enquanto perdurar os efeitos da situação de

emergência

de

saúde

pública

de

importância

internacional

decorrente

do

coronavirus.

§ 2o Implementada a requisição administrativa, a Secretaria de Saúde do

Município realizará inventário e avaliação de todos os bens, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, prorrogáveis, contados da apropriação destes.
§ 3o A indenização devida pelo Município de Coribe-BA em decorrência

desta requisição será quantificada e quitada, na forma do inciso XXV do art. 5o da

Constituição Federal e do inciso VII, do art. 3o, da Lei Federal n° 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.
Art. 4o Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro na Lei

Federal acima referida serão disponibilizadas em sitio oficial específico na rede
mundial

de

computadores

(internet),

contendo,

no

que

couber

além

das

informações previstas no § 3o do art. 8o da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de
2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do
Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou
aquisição.

SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Art.

5o Os

Secretários Municipais e

Dirigentes

municipais deverão apresentar plano de suspensão de

de

órgãos

públicos

atividades

públicas

municipais nâo essenciais, num máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com o

objetivo de reduzir a circulação de servidores públicos municipais, colaboradores,
cidadãos e cidadãs nas repartições municipais.
Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica aos seguintes órgãos

e entidades municipais, cujas atividades deverão ser intensificadas com o objetivo
de

enfrentar a

situação de

Emergência

em

Saúde

Pública,

declarada

de

Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavirus
(COVID-19):
•

Gabinete da Prefeito;
4
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•
•

Secretaria Municipal da Saúde;

Administração e Planejamento.

Art. 6o. Ficam canceladas todas as viagens oficiais de servidores da
Prefeitura Municipal de Coribe, Bahia, para cidades onde haja casos comunitários
do COVID-19, exceto em situações consideradas excepcionais;
Art.

7o.

Ficam

suspensas

reuniões

institucionais

no

âmbito

da

Administração Pública Direta e Indireta de Coribe. Bahia, salvo para atender
assunto de excepcional interesse público;

Art. 8o. Fica suspenso o fornecimento de passagens para Estados e/ou

municípios sob transmissão do Novo"Coronavírus (COVID19), por um período de
30 dias, podendo ser prorrogável;
Art 9o. Ficam suspensas as atividades do Programa melhor Idade pelo
período de 30 dias, podendo ser prorrogável;
Art. 10. Fica suspensa por prazo indeterminado, a concessão de férias e

demais licenças, exceto aquelas que se refiram â saúde do próprio servidor,
previstas na Lei Orgânica Municipal de Coribe, para os servidores públicos
municipais pertencentes aos seguintes órgãos e entidade:
I - Gabinete do Prefeito.
II - Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

III - Guarda Civil Municipal - GCM.
IV - Secretaria de Assistência Social.

V - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Parágrafo primeiro. Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse
particular que tenham sido concedidas a profissionais de saúde e que estejam em
curso poderão ser revogadas, devendo o profissional de saúde ser notificado a
retornar de imediato ao seu posto;
Parágrafo segundo - Ficam suspensos os prazos e julgamentos de todos
e

quaisquer

processos

administrativos,

administrativos

e

disciplinares

em

andamento enquanto perdurar a situação epidemiológica atual.

SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Art. 11 Fica suspenso, por 15 dias ou enquanto perdurar o estado de
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emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19), o atendimento ao público nas repartições municipais,
exceto aquelas consideradas essenciais, a critério dos respectivos titulares, caso
em que, ato normativo dos mesmos deverá ser editado com as respectivas
justificativas e alternativas de integração com o público alvo da política pública.
ENTREGA DE MEDICAMENTOS

Art. 12 A Prefeitura Municipal de Coribe. por intermédio da Secretaria
Municipal da Saúde, observará o seguinte:

I - Providenciar a dispensaçâo de medicamentos de uso continuo, em
quantidade suficiente para o respectivo uso por 60 (sessenta) dias;
II - A validade das prescrições para uso de medicamentos passará a ser
de 08(oito) meses;

III - Qualquer pessoa portando o documento de identidade do beneficiário
do medicamento, o cartão SUS e a respectiva prescrição médica poderá fazer a
retirada do medicamento, independentemente do comparecirnento pessoal do
beneficiário;

IV

-

Antecipar

a

campanha

de

vacinação

para

os

demais

vírus

respiratórios (Influenza H1N1, H3N2 e Influenza B), com prioridade para pessoas
a partir dos 60 (sessenta) anos e profissionais da Rede Municipal de saúde.

DISPENSA DE FREQÜÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS, EXCETO DA SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Art. 13 - Ficam os estagiários da Prefeitura Municipal de Coribe-BA,
dispensados de comparecer ás repartições públicas em que desempenham suas
atividades enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19):
Art. 14. A entrega de atestados para concessão de licença médica por
suspeita ou diagnóstico de contaminação por COVID-19 ou quaisquer outros

quadros virais respiratórios observará o seguinte procedimento:
I - Todo servidor público municipal, após atendimento médico e suspeita

de COVID-19 ou quaisquer outros quadros virais respiratórios, deverá encaminhar
relatório médico contendo a suspeita e a indicação de isolamento domiciliar ou

internamento, com a informação dos dias de quarentena necessários, para o eRua Bandeirantes, 285 - centro - Coribe - Bahia - CEP: 47.690-000
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mail secretaria.saude@gmail.com;

II

-

Por

tratar-se

de

doença

de

notificação

compulsória,

não

há

impedimento para informação do CID no referido documento;

III - O envio do e-mail referido no inciso I deverá conter no corpo da
mensagem

a

identificação

completa

do

servidor

(nome

completo,

CPF

e

matricula), bem como de seu órgão/entidade de lotação, além da documentação
anexa conforme descrita no inciso I;

IV - Os relatórios recebidos via e-mail serão encaminhados à Vigilância
Epidemiológica

da

Secretaria

Municipal

da

Saúde

para

fins

de

reforço

nanotificação;
§ 1o As regras gerais da licença médica estabelecidos nas Leis Municipais
que versam sobre Plano de Cargo, Carreiras e Vencimentos ficam mantidas, bem
como todos os demais dispositivos vigentes no momento desta publicação.
§ 2o A alteração nos procedimentos perdurará no decorrer da vigência das
demais medidas de contingência para enfrentamento da pandemia de COVID-19.

§ 3o As medidas ora estabelecidas estão sujeitas à ampliação ou
revogação

a. qualquer

momento,

podendo

ser

ajustadas

gradativa

e

progressivamente a depender da propagação do coronavirus (COVID-19) e seus
desdobramentos sobre a dinâmicasocial.

FECHAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / PRIVADOS
Art.

15

Fica

suspenso,

além

do

já

determinado

nos

decretos

supramencionados, o funcionamento dos seguintes equipamentos públicos e
privados, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde

pública de

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19):
I - Estádios Municipais;

II - Ginásios de Esportes;
III - Campos Sintéticos;
IV - Quadras esportivas;
V - Áreas de Lazer;
VI - Bares;
VII - Restaurantes.

SUSPENSÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS E AGLOMERAÇÕES
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Art. 16. Fica suspenso, a partir de 21 de março de 2020, pelo prazo de
15 (quinze) dias, em todo território do município, o aglorameração de pessoas, em

áreas públicas e privadas, Centros Comerciais, barracas, feiras livres, e demais
estabelecimentos correlatos.
§ 1o. O prazo fixado neste artigo poderá ser revisto de conformidade com
o estágio de evolução do COVID-19.

§ 2o. O descumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto
será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às
penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de licença

de funcionamento, além da responsabilidade criminal que será representado ao
Ministério Público;

§ 1o. O prazo fixado neste artigo poderá ser revisto de conformidade com
o estágio de evolução do COVID-19.
Art. 17. Ficam suspensos, igualmente, pelo prazo de quinze dias:
I - Atividades coletivas e casas de espetáculos, Clubes recreativos, etc;
II - atividades em Academias de Ginástica.

§ 1o. O prazo fixado neste artigo poderá ser revisto de conformidade com
o estágio de evolução do COVID-19.
Art. 18. A feira livre será restrita ao funcionamento para comercialização
de gêneros alimentícios, estando proibidas a instalação de barracas por feirantes
de outros municípios, e, respeitando a distância mínima de 2 (dois) metros entre
as barracas.
Art. 19. Recomenda-se á população de Coribe em recente e/ou atual
retorno de viagens, inclusive internacionais, se houver, e de regiões com casos
confirmados

de

transmissão

do

COVID-19,

o

cumprimento

do

isolamento

domiciliar de, pelo menos. 7 (sete) dias para os casos assintomáticos.

§

1o.

autoridades

Os
de

casos

saúde,

sintomáticos
pelo

telefone

deverão
(77)

entrar em

99162-1474,

contato

para

com

as

seguirem

as

orientações médicas de acordo com o Fluxograma Municipal COVID19, edição
01, disponível em meio digital (link: www.coribe.ba.qov.br). bem como em todas
as unidades de Saúde do Município de Coribe.
8
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§ 2o. recomenda-se, independentemente do prévio contato com as

autoridades de saúde, que os casos sintomáticos cumpram isolamento domiciliar
de, pelo menos, 14 (quatorze) dias.
Art. 20. Todos os passageiros de ônibus oriundos de regiões com casos

confirmados de transmissão do COVID-19 deverão fornecer dados à equipe de
Vigilância em Saúde deste Município, com a finalidade de serem cadastrados
para garantir monitoramento e prevenção.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.

21.

Com

o

objetivo

de

garantir

monitoramento

das

ações

de

prevenção e controle do Novo Coronavirus (COVID-19), será instituído o Comitê

de Operações de Emergência em Saúde Pública - COE.
Art. 22 O Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública - COE
será presidido pelo Secretário Municipal de Saúde, a quem competirá regular por
portaria casos específicos ou não previstos neste Decreto, tudo em prol do

controle da prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
Art. 23. Caberá aos Secretários e Dirigentes dos órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Municipal assegurar a preservação e o
funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos.
Art. 24. Os titulares dos órgãos da Administração Pública Municipal, no
âmbito

de

sua

competência,

poderão

expedir

normas

co m pie me n tares

relativamente â execução deste decreto e decidir casos omissos.
Art. 25. Permanecem em plena vigência os dispositivos de decretos e

demais atos normativos municipais que nao contrariem o quanto determinado
neste decreto.

Art. 26. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Coribe - Bahia, em 20 de março de 2020.

Registre-se e publique-se.

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de

Coribe publica:
Decreto 018, de 23 de março de 2020 - Dispõe sobre a suspensão do

funcionamento de lojas de todos os seguimentos, atendimento ao público
em bancos, como medidas temporárias de prevenção e controle para
enfrentamento do COVID-19, no âmbito do município de Coribe e dá
outras providências.

Esse munscipio
Imprensa Oficial
A Lei exige que todo gestor

publique seus atos no seu veículo
oficial para que a população tenha
acesso e sua gestão seja
transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através
de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial

do Município.
Gestão Transparente e consciência limpa.

Gestor - Manuel Azevedo Rocha / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Bandeirantes, 285
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DECRETO N° 018, DE 23 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a suspensão do funcionamento

de

tojos

de

atendimento ao

todos

os

público

em

seguimentos,
bancos,

como

medidas temporárias de prevenção e controle

para enfrentamonto do COVID-19, no âmbito
do
município
de
Coríbe
e
dá
outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO, DE CORIBE, ESTADO DE BAHIA, no uso

de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal; a Constituição
Federal da REPÚBlica; a Lei n°. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; a Portaria
Interministerial

MJ/MS

n°.

05/2020;

bern

assim

o

Decreto

n°.

19.529,

de

16

de

março de 2020. do Estado da Bahia; e por fim, o Decreto n°. 018/2020, com as

alterações

que

lhe

foram

dadas

pelo

Decreto

n°.

19/2020,

da

Prefeitura

Municipal de Côcos/BA, pelo presente,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n°. 014/2020, de 20 de março de
2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e controle para

enfrenlamento do COVID-19, no âmbito do Município de Coribe/BA;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n°. 017/2020, de 20 de março de

2020, que regulamentou
suspensão

de

o

realização

funcionamento
de

eventos

da

públicos

feira livre
ou

e

dispôs

particulares,

sobre

bem

como

a
o

funcionamento dos bares, restaurantes e similares, por fim, da suspensão de
reuniões
institucionais no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta,
como forma de prevençSo e controle para enfrentamento do COVID-19. no âmbito

do Município de Coribe/BA;
CONSIDERANDO que o Ministério da SAÚDE informou a existência
de casos de transmissão comunitária
dentro do território nacional, o
reforça a necessidade de rígidas medidas preventivas para evitar o contágio;

que

CONSIDERANDO que não há necessidade de estocar produtos, mas
sim, incentivar o consumo consciente, pensando sempre na coletividade;
CONSIDERANDO a

SAÚDe para resposta
Portaria

à

necessidade de dar efetividade ás medidas de

pandemia

de

coronavirus

(COVID-19),

previstas

na

n°. 356/GM/MS, de 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO

que

no

não

cumprimento

das

medidas

estabelecidas no presente Decreto será caracterizado como infração â Legislação
Municipal o sujeitará o infrator ás penalidades e sansões aplicáveis, inclusive, no
que couber, a cassação de Licença/Alvará de funcionamento, nos termos do Art.
16, §2° do Decreto Municipal n°. 017/2020;

CONSIDERANDO que o descumprímento das medidas impostas pelos
órgãos PúBlicos com o escopo de evitar a disseminação do coronavirus (COVID19) podem inserir o agente na prática dos crimes previstos nos Arts. 268 e 330
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81
do Código Penal, de forma permanente, enquanto durar a negativa, nos termos
da Portaria Interminísterial n° 05/2020, do Governo Federal;
DECRETA:

Art. 1°. Fica suspenso o atendimento ao público, no âmbito do
Município de Coribe, a partir de 23 de março de 2020. pelo prazo de 15 dias,
prorrogáveis por igual período, por mais de uma vez:
I

- Estabelecimentos comerciais de qualquer seguimenlo, inclusive,

bancos, restaurantes e afins;

o) Fica suspenso o atendimento ao público nas agências bancárias
(Banco Bradesco), as excepcionalidades serão apreciadas pelo gerente
e funcionários da agência. Os serviços de saques, transferências e
congêneres,
serão realizadas nos terminais dos caixas eletrônicos,
respeitando sempre a distância

mínima de 1,5 a 2,0 metros entre

pessoas e evitando aglomerações.

b) Ficam excluídos da suspensão: laboratórios, farmácias. Funerárias,
supermercados, minimercados, mercearias e afins, padarias, açougues. peixaria,
postos de combustíveis, revendas de água mineral, botijões GLP, e operações de
delivery;

c} A feira livre deverá funcionar conforme disposto no Art. 5° do Decreto
n°. 014/2020, de 20 de março de 2020, convalidada pela redação do Art 18 do

Decreto n°. 017/2020, de 20 de março de 2020;
d) As lojas de materiais de construção somente funcionarão pelo sistema
de delivery;
II - Salões de beleza, centros estéticos, lojas de autopeças, oficinas
mecânicas e afins;

Art. 2o. Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos,

recomenda-se a distância mínima de segurança de 1,5 (um metro e meio) a 02 (dois
metros) entre pessoas;

Art. 3o. Recomenda-se;
I - Que as famílias restrinjam a ida ao mercado a uma pessoa e que
não levem crianças; Que os idosos e pessoas dos grupos de risco evitem ir aos
mercados; Que dentro dos mercados e afins, os consumidores mantenham

distância mínima de 1,5 (um metro e melo) a 02 (dois metros) uma das outras; Que
cubram a boca com o braço ao tossir ou espirrar e que prefiram a utilização de

cartão de credito para reduzir contato com os operadores de caixa;
II - Os comerciantes que priorizarem a entrega de produtos pelo sistema
delivery estarão livres para divulgarem os preços dos produtos pela rede mundial de
computadores (internei), inclusive, por redes sociais, de forma a facilitar que os

clientes encaminhem a relação de compra pelas redes sociais.
III - Os casos sintomáticos deverão entrar em contato com a Central de

Informações pelos celulares (77) 99207-7965 e (77)-99162-1474 para seguirem as
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MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

orientações conforme Protocolo de Atendimento para COVID-19.
Art. 4*. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao
cumprimento das medidas previstas nesle decreto, e o seu descumprimento

acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
Art. 5o. As receitas médicas passam a ter validade de 90 dias;

Art. 6". A suspensão de atividade religiosas, determinada pelo Art. 2°,
'capuf, do Decreto 014 de 20 de março de 2020. abrange missas, cultos,
celebrações religiosas e afins, de qualquer credo ou religião, de iodas as mairizes.
razão pela qual, fica determinado também:

l - O fechamento imediato de qualquer igreja ou templo religioso, sendo
permitido o acesso diário de equipe limitada a 03 (trôs) pessoas para manutenção
dos prédios e realizaçâo/gravaçao de celebrações on line', observada a distância
mínima de segurança de 1,5 (um metro e meio) a 02 (dois metros) entre pessoas;

II

-

Em

caso

de

desobediência

ou

recusa

ao

cumprimento

das

medidas preventivas de controle ao contágio ao COVID-19, a Vigilância Sanitária
deve interditar o local, com o auxilio de força policial, caso necessário, e notificar a

liderança religiosa, responsável pelo local, informando os riscos e possibilidade de
responsabilização criminal.

Art. 7°. As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a
qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado no Art. 1o, deste Decreto,
conforme a evoluçSo da situação epidemiológica.

Art. 8o. Permanecem em vigor todas as disposições do Decreto n°.
014/2020. corn as alterações dadas pelo Decreto n°. 017/2020.

Art.

9o.

Este

Decreto entra

em

vigor na data de

sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Coribe - Bahia, em 23 de março de 2020.

Registre-se e publique-se.

/ Prefeito Municipal
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Terça-feira
24 de Março de 2020

Prefeitura Municipal de Coribe
Quarta-feira • 1 de Abril de 2020 • Ano • N° 2479
Esta edição encontra-se no site ofioal deste ente.

Prefeitura Municipal de
Coribe publica:

•

Decreto n° 020, de 01 de Abril de 2020 - Declara estado de calamidade
pública no município de Coribe para enfrentàmento da pandemia
decorrente da COVID-19.

Imprensa Oficial. Tá aqui,; tá legal.

Lcioigc que todo gesto» puWiquescus

imprensa Oficial

«toa no seu veiculo oficial para que n

;i publicidade

fjcsiào spjí» mas injiispaícnio.
A [rr.prerça Oficial cumpre esse papel.

Icv:icÍ!i it serio

Gestor - Manuel Azevedo Rocha / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
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MUNICÍPIO

Decretos
ESTADO DA BAHIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

DECRETO N° 020, DE 01 DE ABRIL DE 2020

DECLARA

ESTADO

CALAMIDADE
MUNICÍPIO DE

DE

PÚBLICA
NO
CORIBE PARA

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DECORRENTE DA COVID-19

O

PREFEITO

atribuições

MUNICIPAL

que

lhe

são

DE

CORIBE,

conferidas

pela

Estado da

Lei

Bahia,

Orgânica

no

uso

das

do Município e,

considerando a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e;

CONSIDERANDO a propagação da COVID-19 e a necessidade de adoção de

medidas enfáticas, com sérios impactos na economia e finanças públicas;

CONSIDERANDO

as

medidas

Importância Nacional e

de

emergência

em

Saúde

Pública

de

Internacional, ou seja, as situações dispostas no

Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal n°
10.212, de 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO que foi declarada situação de emergência em saúde pública
por meio do Decreto Municipal n° 017, com a adoção de diversas medidas para
prevenção e enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO

que

o

Congresso

Nacional

reconheceu

o

estado

de

calamidade pública a pedido da União, por meio do Decreto Legislativo n°
6/2020;
"
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Quarta-feira

«

.,

Quarta-feira

Conbe

iíTílSS

ESTADO DA BAHIA

,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

LOTIOfi^

CNPJ: 13.912.084/0001-81

CONSIDERANDO

que

a

Assembléia

Legislativa

do

Estado

da

Bahia

reconheceu o estado de calamidade pública a pedido do Governo Estadual, por
meio do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.512/2020;

DEC RETA

Art. 1o. Fica declarado Estado de Calamidade Pública no Município de CoribeBA em decorrência da pandemia de COVID-19, para todos os fins legais.

Art. 2°. O Município solicitará á Assembléia Legislativa do Estado da Bahia o
reconhecimento do Estado de Calamidade Pública especialmente para os fins
do quanto disposto no art. 65 da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 3o. Ficam mantidas todas as medidas já adotadas para combate à
pandemia de COVID-19.

Art. 4o. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, Coribe - Bahia, 01 de abril de 2020.

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Coribe
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Prefeitura Municipal de
Coribe publica:
Decreto N° 022, de 03 de Abril de 2020 - Dispõe sobre a adoção de
medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Coribe-BA, e
estabelece outras providências.

Esse município tem
Imprensa Oficial.
A Lei exigo que todo gestor
publique seus atos no seu veiculo
oficial para que a população lenha

acesso e sua gestão seja
transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através
de Lei. cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
do Município.
Gestão Transparente e consciência limpa.

Gestor • Manuel Azevedo Rocha / Secretário - Governo / Editor ■ Ass. Comunicação
Rua Bandeirantes. 285
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MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

CNPJ: 13.912.084/0001-81

DECRETO N° 022, DE 03 DE ABRIL DE 2020
Dispõe

sobre

medidas

.

emergenciais

de

contágio

adoção
prevenção

pelo

(COVID-19)
Município

a

temporárias

de
e
de

coronavirus

no

âmbito

de

Coribe-BA,

do
e

estabelece outras providências

0

PREFEITO

atribuições

que

MUNICIPAL

lhe

são

DE

CORIBE,

conferidas

pela

Estado da

Lei

Bahia,

Orgânica

do

no

uso das

Município e,

considerando a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
DECRETA:

Art.

1o - A partir do dia 04 de abril do corrente ano fica autorizado o

funcionamento

de

todos

os

estabelecimentos

comerciais,

localizados

no

Município de Coribe-BA, desde que atendidas as medidas de prevenção a
seguir:

§1°. Deverão adotar as seguintes medidas:

1 - Intensificar as ações de limpeza;
II- Disponibilizar produtos antissépticos aos seus clientes, álcool gel ou álcool
70% em borrifador;
III - Todos os funcionários deverão usar máscaras;

IV - Divulgar informações acerca do COVID-19 e das medidas de prevenção e
enfrentamento;
V - Tomar medidas para evitar a aglomeração de pessoas em seu interior.

VI - Não poderão permitir o consumo de bebidas alcoólicas em seu interior;
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe-BA, CEP: 47.690-000

(77)3480-2120/2130
Email: prefeitura.coribeifflRmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4HIGVR9G5CK6HOG66RUM4A
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 261df75e-ea8d-48e0-af93-3bdd0aa63c22

Diário Oficial do

Sexta-feira

Sexta-feira

Coribe

MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
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3 de Abril de 2020
3-Ano -N°2481

Corib@°
UrfcM» w Cor*b*

Art. 2o- Os bares, restaurantes e similares poderão funcionar desde que siga as
seguintes orientações previstas no artigo anterior e organize suas mesas com
no mínimo 2 (dois) metros de uma para outra.

Art. 3* - Caberá a Vigilância Sanitária, utilizar de poder de polícia para

determinar

o

fechamento

dos

estabelecimentos

comerciais,

caso

haja

descumprimento do quanto determinado neste decreto.
Art. 4o - Em caso de descumprimento do regramento descrito no presente

decreto poderá haver a suspensão da autorização para o funcionamento e
aplicação de medidas cabíveis, nos termos da Legislação Municipal.

Art. 5o. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e produzirá
efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo
Coranavírus (COVID-19).

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe - Bahia, 03 de abril de 2020.

Azevedo' Rocha

/Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Coribe
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tsta edição enconlra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Coribe publica:

Decreto n° 026, de 13 de Abril de 2020 - Dispõe sobre a adoção de
medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
coronavirus (COVID-19) no âmbito
estabelece outras providências.

do

Município

de

Coribe-BA,

Imprensa Oficial. Tá aqui,, tá legal

Lei exige que todo gestor puttlciuc seus

Imprensa Oficial

«tos no sru veículo oficial para que íi

gestào seja mas irmispüíento.

a publicidade

A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Il*v;u.üi ii sóriu

Gestor - Manuel Azevedo Rocha / Secretário ■ Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Bandeirantes, 285
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MUNICÍPIO

1
Diário Oficial do

Coribe

13 de Abril de 2020

2 - Ano - N° 2487

MUNICÍPIO

Decretos
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

DECRETO N° 026, DE 13 DE ABRIL DE 2020
Dispõe

sobre

medidas

a

adoção

temporárias

de
e

emergenciais de prevenção

de contágio pelo coronavirus
(COVID-19)
Município

no
de

âmbito

Coribe-BA,

estabelece

do
e

outras

providências

0 PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, Estado da Bahia, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando a Lei
Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
DECRETA:

Art. 1o - A partir do dia 13 de abril do corrente ano fica autorizado o funcionamento
dos estabelecimentos comerciais, localizados no Município de Coribe-BA, desde
que atendidas as medidas de prevenção a seguir:
§1°. Deverão adotar as seguintes medidas:
1 - Intensificar as ações de limpeza;
II- Disponibilizar produtos antissépticos aos seus clientes, álcool gel ou álcool
70% em borrifador;
iii - Todos os funcionários deverão usar máscaras;
iv - Divulgar informações acerca do COVID-19 e das medidas de prevenção e
enfrentamento;

v - Tomar medidas para evitar a aglomeração de pessoas em seu interior.
Vi - Não poderão permitir o consumo de bebidas alcoólicas em seu interior;
Art. 2o- Permanece suspenso o funcionamento dos seguintes equipamentos públicos
e

privados, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavirus (COVID-19):
I - Estádios Municipais;
I
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Segunda-feira

Coribe

MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-61

II - Ginásios de Esportes;
III - Campos Sintéticos;
IV - Quadras esportivas;

V-Áreas de Lazer;
VI - Bares;
VII - Restaurantes.
§1°. Os bares e restaurantes poderão funcionar apenas no sistema de
delivery.

Art. 3o - Caberá a Vigilância Sanitária, utilizar de poder de polícia para determinar
o fechamento dos estabelecimentos comerciais, caso haja descumprimento do
quanto determinado neste decreto.
Art. 4o - Em caso de descumprimento do regramento descrito no presente decreto
poderá haver a suspensão da autorização para o funcionamento e aplicação de
medidas cabíveis, nos termos da Legislação Municipal.
Art. 5o. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coranavírus
(COVID-19).

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe - Bahia, 13 de abril de 2020.

Registre-se e publique-se.

Prefeito Municipal

Rua Bandeirantes. 285 - centro - Coribe - Bahia - CEP: 47.690-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IQT8ITVA6LJQTNAWIURASG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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13 de Abril de 2020
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Diário Oficial do

ESTADO DA BAHIA

Ofício n ° 201/2020/GAB/LIC
Coribe - Bahia, 21 de abril de 2020.

Senhor Pregoeiro,

Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, venho através do
presente, requerer de V.Sa. que seja aberto um processo licitatório e que adote as

providências

no

devido

encaminhamento

ao

Setor

de

Contabilidade

e

ao

Departamento Jurídico, com o objetivo de registro de preços para futuras e eventuais
contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais

horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas

temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe Bahia.

Vossa Senhoria, deve ater-se aos itens que foram dispostos no Termo

de Referência que é anexo do ofício petitório da Secretaria Municipal de Saúde, ao
qual contém uma lista com valor total estimado em R$ 583.200,00 (quinhentos e
oitenta e três mil e duzentos reais).

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade, para renovar

meus sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Manue^Azeyedo Rocha

Prefeito Municipal

Ao

limo. Sr.

Gesandro Soares de Carvalho
Pregoeiro
Coribe - Bahia

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
Oficio n.° 202/2020/GAB/LIC
Coribe, Bahia, 21 de abril de 2020.

Senhor Contador,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste, tendo em vista, o recebimento

preliminar do Ofício n.° 014/2020 da Secretaria Municipal de Saúde em 20/04/2020,
solicitando a abertura de um processo licitatório, objetivando a futuras e eventuais
Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais

horistas destinados a ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas
temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio

decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe Bahia, portanto solicito que o presente processo deverá tramitar pelo setor de

contabilidade, a fim de realizar a verificação da disponibilidade orçamentária, com
base no valor estimado de R$ 583.200,00 {quinhentos e oitenta e três mil e duzentos
reais).

1 - à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa;
2 - à indicação das respectivas rubricas.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade, para renovar meus
sinceros votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Manu

o Rocha

Ao

Ilustríssimo Senhor

Robério Freire Santos
Contador
Nesta

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Coribe ■ Bahia ■ CEP 47,690-000
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Oficio n.° 203/2020/GAB/LIC

Coribe, Bahia, 21 de abril de 2020.

Senhor Procurador,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste, diante da solicitação preliminar

realizada através do Ofício n.° 014/2020 da Secretaria Municipal de Saúde datado de
20/04/2020, o presente Processo deverá tramitar pelos setores competentes com

vistas:

1)

à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa;

2)

à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório,
indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no
certame;

3)

à elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação;

4)

ao exame e aprovação da minuta indicada no item 3 acima.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade, para renovar meus
sinceros votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Manuel Azevedo Rocha

Prefeito

Ao

Ilustríssimo Senhor
Dr. Brenno Barros Saraiva

Procurador Jurídico
Nesta

—-™-.-

^jM

C0ND6OÍJ?rt)£g£íSr

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro • Cari
Caribe ■ Bahia ■ CEP 47,690-000

Telefones: 773480.2120/3480.2130

CNP}n.° 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 261df75e-ea8d-48e0-af93-3bdd0aa63c22

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Ofício n.° 069/2020
Coribe - Bahia. 22 de abril de 2020.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício n.° 202/2020 expedido por Vossa Excelência em 21 de abril de
2020. informamos que conforme consta nos autos um processo para uma licitação que será
engendrada sob a modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços, o que neste caso
não se fax necessário indicar a dotação orçamentária, pois está somente será exigida quando

da formalização do contraio ou outro instrumento hábil, tal como uma Autorização de
Prestação.

As informações acima presladas visam dentre outras, o também atendimento as
exigências legais contidas na Lei n.° 10.520/2002 e no art. 15 da Lei n.° 8.666/1993 e
alterações.

Atenciosamente,

Santos
mtador

CRC-BA n° 024.884/0-8

Ao

Exm°. Sr.
Manuel Azevedo Rocha

M.D Prefeito Municipal de Coribe
Nesta

-- >*-Còribe^ik
S5HT
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Processo Administrativo n.° 094/2020

JUSTIFICATIVAS

Contratação de empresas objetivando as futuras e eventuais contratações de empresa
para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da

cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de
prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Adoção do Pregão Presencial
A adoção do Pregão Presencial objetivando as futuras e eventuais contratações de
empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais das
ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19,

visam ampliar a eficiência no procedimento licitatório, possibilitando maior competitividade
entre

os

licitantes,

assegurando

tratamento isonômico,

buscando

maior simplificação,

celeridade, transparência e eficiência na aplicação de recursos públicos e a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração pública.

Necessidade da Contratação

À contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para serviços eventuais
de contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas
destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e
emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia
de Covid-19, são imprescindíveis pois apenas deste modo possibilitará a execução de

serviços quando se fizerem necessários e demandados por cada Secretaria Municipal de
Saúde.

E notório que o município não dispõe de profissionais ociosos para atender ao
aumento gradual da demanda no enfrentamento da pandemia, sendo primordial e essencial

suprir a saúde para a contratação dos profissionais em caráter complementar nas atividades

administrativas, instrumentais ou complementares aos assuntos e serviços que constituem a
área de competência

legal da Secretaria

Municipal de Saúde e em todos os seus

estabelecimentos de saúde, sendo uma medida efetiva, temporária e emergencial dentre as
ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19.
A contaminação do novo coronavírus será sempre um perigo iminente dada a

inevitabilidade de contaminação proporcionada basicamente pelo trânsito de cidadãos
coribense em viagens e de pessoas que adveem de outros municípios ou estados, e mantém
contato com os cidadãos em nosso Município, seja por intermédio de familiares, amigos,
clientes, fornecedores, funcionários, visitantes, turistas ou até mesmo por um simples
Rua Bandeirantes, 285 ■ Centra ■ Coribe ■ Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120/3480.2130
CNPI n. e 13.9 í 2.084/0001-8J
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
transeunte, principalmente por estamos localizados entre municípios com um rodovia federal
que passa dentro do Município.
Realizar processos de contratação para cada demanda eventual de serviços que
surgirem ao longo do período de enfrentamento da pandemia é algo descabido mediante a
realidade, por ser oneroso, demorado e não atingem o objetivo no saneamento rápido das

demandas e necessidades pontuais, não havendo a menor possibilidade de execução de

forma direta, portanto os serviços eventuais somente poderão ocorrer de forma indireta
mediante contratação de empresa prestadora dos serviços o que ratifica o disposto no inciso
I, art. 3o da Lei n.° 10.520/2002 - Lei do Pregão.

Salienta-se que a atividade fim do Município é a prestação de serviços aos cidadãos
aos

quais

configuram-se

àquelas

relacionadas

aos

seus

objetivos

sociais,

sendo

imprescindível realizar as contratações dos serviços eventuais em caráter complementar em

conformida com a própria Lei n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990 que Dispõe sobre as
condições para

a

promoção,

proteção e recuperação da

saúde, a

organização e o

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, em seu art. 24 que
possibilita a contratação de serviços privados mediante contrato quando as disponibilidades

forem

insuficientes

para

a

cobertura

assistência

a

nossa

população

local,

sendo

perfeitamente adequado no enfrentamento da pandemia.

Definição do Objeto

Considerando as informações aportadas e sugeridas no Termo de Referência
confeccionado pela Secretaria Municipal de Saúde a qual resumiu as contratações estimadas
e prováveis durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, estando em

conformidade com o inciso II, art. 3o, da Lei n.° 10.520/2002, ficam justificados e definidos o
objeto de forma precisa, suficiente e clara, estando ainda estabelecidas as exigências de

habilitação e qualificação,

os critérios de aceitação das

propostas, as sanções por

inadimplemento e as cláusulas da futura ata e do contrato, as quais ficam constatadas que
não limitaram a competição entre quaisquer interessados do ramo de atividade do objeto.
Coribe - Bahia, 22 de abril de 2020.

ManuA AzeyeBo Rocha
Prefelte-Míunicipal

Ao

Ilustríssimo Senhor

Gesandro Soares de Carvalho
Pregoeiro
NESTA
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ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO

AUTORIZO a instauração de procedimento licitatório, nos termos
do art. 38 da Lei n.° 8.666/1993, na Lei n.° 13.979/2020 e na Lei n.° 10.520/2002, e

demais normas pertinentes na modalidade Pregão Presencial para o Registro de
Preços para futuras e eventuais contratações de empresa para a execução de serviços
de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial

como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da

pandemia de Covid-19 pelo

Fundo

Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

A

presente

autorização

aplica-se

tão

somente

aos

serviços

constantes do Ofício n.° 014/2020/GAB/SAU, proveniente da Secretaria Municipal de

Saúde deste Município.

Coribe - Bahia, 28 de abril de 2020

ManuellAzeveâo Rocha
Prefeitt
Município de Coribe
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 084/2020

MINUTA DE EDITAL

CONTRATAÇÕES
SERVIÇOS

DE

DE

EMPRESA

DIVERSOS

PARA

A

EXECUÇÃO

PROFISSIONAIS

DE

HORISTAS

DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL
COMO UMA DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS

DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO
CONTÁGIO DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 PELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE - BAHIA.
—».._.-
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MUNICÍPIO DE CORIBE

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE CORIBE
PREGÃO PRESENCIAL N.ü XXX/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO
Pregão para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de
diversos profissionais horislas destinados a ampliação da cobertura assislencial como uma

das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe Bahia.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam às exigências deste
Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Data: XX de XXXXXXXXXXX de 2020
Hora: XXhsXXmin

Local: Prefeitura Municipal de Coribe
Rua Bandeirantes, 285
Centro
Coribe - Bahia

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito

Município de Coribe
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ESTADO DA BAHIA

PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020 - REGISTRO DE PREÇOS

ÍNDICE

1.

Do Objeto

2.

Dos Órgãos Participantes

3.

Do Registro de Preços e dos Contratos

4.

Das Condições de Participação

5.

Do Credenciamento

6.

Da Abertura da Sessão

7.

Da Proposta de Preços

8.

Da Classificação das Propostas

9.

Da Formulação dos Lances

10.

Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora

11.

Da Habilitação

12.

Do Encaminhamento da Proposta Vencedora

13.

Dos Recursos

14.

Da Reabertura da Sessão Pública

i 5.

Da Adjudicação e Homologação

16.

Da Garantia da Execução

17.

Da Formalização da Ata de Registro de Preços

18.

Da Vigência da Ata de Registro de Preços

19.

Da Alteração e do Cancelamento

20.

Da Contratação com os Fornecedores

21.

Do Reajustamento em Sentindo Geral

22.

Da Vigência da Contratação

23.

Do Preço

24.

Das Obrigações da Contratante e da Contratada

25.

Do Recebimento e Critério de Aceitação do Objeto

26.

Do Pagamento

27.

Da Dotação Orçamentária

28.

Das Infrações e das Sanções Administrativas

29.

Da Impugnação ao Edital e do Pedido de Esclarecimento

30.

Da Formação do Cadastro de Reserva

31.

Das Disposições Gerais
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020 - REGISTRO DE PREÇOS

ANEXOS

<
ANEXO l

- Termo de Referência

ANEXO II

- Acordo de Níveis de Serviços - ANS
ANEXOU A-Indicador n.° 01
ANEXO II B - Indicador n.° 02
ANEXO II C-Indicador n.° 03

ANEXO III

- Planilhas de Composição de cada Preço Unitário - Horas

ANEXO IV

- Modelo de Proposta de Preços

ANEXO V

- Modelo de Declaração de inexislência de fato superveniente impeditivo da habilitação

ANEXO VI

- Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor

ANEXO Vil

- Modelo de Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte

ANEXO VIM

- Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação

ANEXO IX

- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta

ANEXO X

- Modelo de Procuração para prática de atos concernentes ao certame

ANEXO XI

- Modelo de Declaração de Aparelhamento Técnico

ANEXO XII

- Modelo de Declaração de Vistoria

ANEXO XIII

- Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO XIV

- Minuta de Contrato

ANEXO XV

- Termo de Conciliação Entre a União e o Ministério Público do Trabalho

ANEXO XVI

- Folha de dados para elaboração do Contrato ou Assinatura da Ata de Registro
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DECORIBE
PROTOCOLO DE ENTREGA

PREGÃO PRESENCIAL N.ü XXX/2020
Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Coribe, o edital e

anexos do Pregão Presencial para o Registro de Preços n.° XXX/2020, referente à
futuras e eventuais contratações de empresa para a execução de serviços de
diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial
como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e
enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, com características e condições em
conforme com o Instrumento Convocatório.

Razão Social:
Nome do Responsável:

CNPJ N.°:
'detone / Fax:
i-mail:
Pessoa para Contato:

2020
ckUuk - uf

dia

Assinatura do Responsável

As empresas que obtiverem o edital deverão preencher este comprovante imediatamente. Este
procedimento se faz necessário com vistas a comunicação com as empresas licitaníes caso haja
alguma alteração no Edital.
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020 - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.° XXX/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N." XXX/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O Município de Coribe, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação
na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor preço, conforme descrição
contida

neste

EdilaI

e

seus

Anexos.

O

procedimento

licitatório obedecerá à

Lei

n."

10.520/2002, à Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto

Municipal n.°011/2011, Decreto Municipal n.° 006/2018. à Lei Complementam.0 123/2006.
Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016. Lei Complementar n.°

147/2014, Lei Complementar n.° 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.° 8.666/1993, e a Lei
n.° 13.979/2020, bem como a legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital
e seus Anexos.

Data de entrega e abertura dos envelopes: XX de XXX de 2020
Horário: XXhsOOmin - horário local

Endereço: Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000
Credenciamento: das XXhsOOmin às XXhslOmin, incluso neste interstício o prazo
para recebimento de propostas retardatárias.

I. DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitação é o Pregão Presencial para o Registro de Preços para futuras
e eventuais

Contratações

de

empresa

para

a

execução

de

serviços

de

diversos

profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma das
medidas temporárias e eniergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste

Edital e seus Anexos.
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 09 (nove) itens, conforme
tabela constante no EdilaI e no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer
proposta para todos os itens que o compõem.

1.3.0 critério de julgamento adotado será o menor preço por global, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS ORCAOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.2. E participante o seguinte órgão:
2.2.1. Fundo Municipal de Saúde de Coribe;

Rua Handeirant.es. 285 - Cancro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP47.600-000

Telefones: 773480.2120 - 3480.2130
fjn.0 13.912.084/0001-8 J

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 261df75e-ea8d-48e0-af93-3bdd0aa63c22

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
2.3. Não poderá utilizar-se da Ala de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da
Administração que nào tenha participado do certame, conforme as condições c as regras

estabelecidas no Decreto Municipal n.° 006/2018.
2.4. Nào poderá o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação do fornecimento para órgãos não
participantes, independentemente dos quantitativos registrados em Ata.

3. DO REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS
3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.
3.2. Em conformidade com o art. 8o da Lei n.° 13.979/2020 que Dispõe sobre as medulas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavínts responsável pelo surto de 2019, todos os atos decorrentes e

consubstanciados em seus termos, tais como: Atas de Registro de Preços, dos Contratos e
das Ordem de Serviços, estando ainda vigentes quando do advento da causa de cessação
de vigência daquela lei, deverá ser finalizada a sua vigência considerando que os atos
fundamentados deixa de produzir seus efeitos jurídicos.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos.
4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
4.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente

decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;
4.2.2. Proibidos de participar de licitações u celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.2.3. Em dissolução ou em liquidação;

4.2.4. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.5. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, nos lermos do artigo 87, inciso III. da Lei n.° 8.666/1993;

4.2.6. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do
artigo T da Lei n.° )0.520/2002: e decretos regulamentadores;

4.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos
do artigo 72, § 8o, inciso V, da Lei n.° 9.605/1998;

Rua Bandeirantes. 205 • Centro ■ Coribo • Bahia ■ CEP 47.690-000
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4.2.8. Que

tenham

sido

declaradas

inidôneas

para

licitar

ou

contratar com

a

Administração Pública;
4.2.9. Que estejam reunidas em consórcio;
4.2.10. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
4.2.11. Estrangeiras que nHo funcionem no País;

4.2.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão n.° 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.13. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o
da Lei n.° 8.666/1993.

4.2.14. Instituições sem fins lucrativos, parágrafo único do art.

12 da Instruçüo

Normativa/SEGES n.° 05/2017;

4.2.14.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na
forma dos arts. 5o a T da Lei n.° 9.637/1998. desde que os serviços objeto desta
licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado
entre o Poder Público e a organização social (Acórdão n.° 1.406/2017- TCUPlenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos
constitutivos.

4.2.15. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da
Instrução Normativa SEGES/MP n.° 5. de 2017 e considerando a vedação contida no
Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a
União, anexo ao Edital, e a proibição do artigo 13 da Instrução Normativa n.° 5. de 26
de maio de 2017.

4.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licilante.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1.0 licitanle, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como

participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão
pública em nome do licitante.
5.1.1. O licilante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus

poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.

5.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.
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5.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a competência do

representante do

licitante para

representá-lo

perante

terceiros.
5.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com Urina reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos

os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

r

5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

l

6. DA ABERTURA DA SESSÃO

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a
fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
6.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo
anexo;

6.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o
caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementam.0 155/2016;
6.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar
em qualquer das vedações do artigo 3o, parágrafo 4o. da Lei Complementar n.°

123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016. não
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não

deverá apresentar a respectiva declaração.
6.1.3. Declaração

de

Elaboração

Independente

de

Proposta,

de

que

trata

a

Instrução Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
conforme modelo anexo, sob pena de desclassificação da proposta;
6.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,

fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.° I - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

PREGÃO PRESENCIAL N." XXX/2020
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ N.°XXX.XXX.XXX/XXXX-XX

ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

PREGÃO PRESENCIAL N." XXX/2020
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
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CNPJ N.° XXX.XXX.XXX/XXXX-XX

6.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma)
hora antes da abertura da sessão pública.

6.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados cm invólucro
único, endereçado diretamente à

Equipe de Pregão

Presencial, com a seguinte

identificação:

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020

SESSÃO EM XX/XX/2020, ÀS XXI-ISOOMIN
6.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não
gerarão efeitos como proposta.

6.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitanle
às sanções previstas neste Edital.

7. PA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo lieitante ou seu
representante, deverá conter:

7.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, as procedências e demais
dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
7.1.2. Preço unitário e total por item e o seu valor global, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado,
considerando

os

valores

máximos e

as

necessidades

constantes do

Termo de

Referência.
7.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os serviços e insumos que o

compõem, tais como as despesas com impostos, salários, encargos, alimentação,
transporte, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto.

7.1.3. Prazo para execução dos serviços, conforme parâmetro máximo do Termo de
Referência.
7.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da sua apresentação.
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7.2. As licitantes deverão incluir em suas propostas todos os custos estimados para
eventual substituição de empregados que tenham que se afastar da atividade por conta de
causa relacionada à C0VID-I9.
7.3. A

Contratada

deverá arcar com

o ônus

decorrente de eventual

equívoco

no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de

fatores

futuros e

incertos,

tais como os valores providos com o

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
7.4. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados.,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do

quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso l do arl. 65 da Lei n.°
8.666/1993 e nos termos do art. 63: §2° da IN SEGES/MPDG n.° 5/2017.
7.5. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.6. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir:
7.6.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante
toda a execução contratual;

7.6.2. cotação de percentual

maior que o adequado: o excesso será suprimido,

unilaleralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução,
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
7.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

variáveis, a colação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao
pregoeiro

ou

à

fiscalização,

a

qualquer tempo,

comprovação

da

adequação

dos

recolhimentos, para os fins do previsto no subi tem anterior.
7.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.9. A

apresentação

das

propostas

implica

obrigatoriedade

do

cumprimento

das

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus lermos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.
7.10. Os preços ofertados, tanio na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licilante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.11. Os licitanles devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe ■ Bahia - CEP 47.690-000

Telefones: 773480.2120 - 3480.2130
CNPJ n." 13.912.084/0001-81

<

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 261df75e-ea8d-48e0-af93-3bdd0aa63c22

ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio presencial, na
data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em

conformidade com

os

requisitos estabelecidos

neste

Edital,

que sejam

omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

--

8.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

h

8.4. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento),,

relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.
8.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas

subseqüentes, até o máximo de três. para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
8.6. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do ilem 9.1 do
Anexo Vll-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:.
8.6.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.6.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.6.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.6.4. apresentar preço final superior com o estimado pela Administração, ou que
apresentar preço manifestamente inexequível:

8.6.4.1. Quando o licitanie não conseguir comprovar que possui ou possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível
a proposta de preços ou menor lance que:
8.6.4.2. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
excelo quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.6.4.3. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles lixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos lieitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote único.
9.2. O

Pregoeiro

convidará

individualmente

os

lieitantes

classificados,

de

forma

seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior

_.

preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

F"™
)

9.3. Caso o liciiante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.4. O valor total final ofertado pelo licitante, n3o poderá resultar em uma dizima
periódica, portanto é de responsabilidade do licitante apresentar lances que resultem em
valores exatos após as divisões dos quantitativos de cada item.
9.5. Os lances ofertados pelos lieitantes deverão levar em consideração a quantidade de
itens e os seus valores máximos constantes no Termo de Referência, as reduções
ofertadas devem resultar em valores unitários sem dizima periódica, com apenas
duas casas decimais, e serem distribuídas de forma igualmente proporcional entre

todos os 09 (nove) itens constantes do Lote Único.
9.5.1. Os valores apresentados nas propostas de preços e nos lances deverão ser
propostos de forma igualitária e proporcional, não serão aceitos, divergências de
percentuais entre nenhum dos Itens que compõem o lote.
9.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da elapa de lances e a manutenção do último preço por
ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

9.7. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa

(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45,
da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar
n.° 155/2016, regulamentada pelo Decreto n.° 6.204, de 2007.

9.7.1.0 Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP.

9.7.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o
direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos.
9.7.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo

estabelecido, serão convocadas as demais lieitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para

o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
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9.7.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

9.7.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP. ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.

r

9.7.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a

i

classificação

final dos

licitantes, será cabível a

fornecedor classificado em primeiro lugar.

negociação de

preço junto ao

9.8. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempale será aquele previsto no artigo 3°? §2°, da Lei n.° 8.666/1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou

prestados por empresas que

invistam

em

pesquisa e

no

desenvolvimento de tecnologia no País.

9.8.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.

9.9. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar
com o licilanlc para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
9.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais sobre o valor global do
lote entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 9,00 (nove), considerando
haver 09 (nove) itens dentro do lote único.

9.11. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
estimado pela Administração, observado o disposto no inciso IV. art. 5o e inciso X do art.
9 do Decreto n.° 01 1/2011 e no §3° do art. 4°-E da Lei n.° 13.979/2020.
10.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o
auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em
relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

10.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante,
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da solicitação do pregoeiro, com os
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respectivos valores readequados ao lance vencedor, c será analisada pelo Pregoeiro para a
aceitação do lance vencedor.

10.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formação

de

Preços

não caracteriza motivo

suficiente

para a desclassificação da

proposta., desde que não contrariem exigências legais.
10.5. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licilante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.°
147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016, o Pregoeiro poderá consultar o Porta! da
Transparência do Governo Federal (wvwv.porlaldatransparencia.gov.br), seção "Despesas
- Gastos Diretos do Governo - Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para

verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício
anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais),

previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei
Complementar n.° 147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016, ou o limite proporcional

de que trata o artigo 3o, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no
exercício considerado.

10.5.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens

bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento)
de que trata o artigo 3o, §§9°-A e 12. da Lei Complementar n.° 123/2006. Lei
Complementam.0 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016.
10.5.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de exlrapolamento do limite
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3o, §§9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n.° 123 de
2006. com a conseqüente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades
incidentes.

10.6. Nào ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço
em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqiiibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto.
10.7. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento

contendo as características do material
fabricante e

procedência,

ofertado, tais como:

além de outras

marca, modelo, tipo,

informações pertinentes,

a exemplo

de

catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.
10.8. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob
pena de n3o aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias
úteis contados da solicitação.
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10.8.1. No caso de nüo haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo

Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta do licitante será recusada.
10.8.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável
pela análise.
10.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.10. Se

a

proposta

classificada

em

primeiro

lugar

não

for

aceitável,

ou

for

desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente,
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
10.10.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.

10.11. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ala e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

10.12. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:
10.12.1. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade (art. 9o, parágrafo único,
incisos 1 a 111, do Decreto n.° 9.507/2018. e art. 6o da IN SEGES/MP n.° 5, de 2017);
10.12.2. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos.

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos
que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública (art. 6o, parágrafo
único, da IN SEGES/MP n.° 5/2017);

10.12.3. Rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e
capacitação

ou

congêneres,

pois

tais

parcelas

já

são

cobertas

pelas

despesas

administrativas (Acórdão TCU n.° 2.746/2015 - Plenário);
10.12.4. Rubrica denominada "reserva técnica", exceto se houver justificativa, na
proposta, que indique, claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo
custeado, de modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou
indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU n.° 2.746/2015 - Plenário,
n.° 64/2010 - 2a Câmara e n.° 953/2016 - Plenário);
10.12.5. Rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - 1RPJ e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL (Súmula TCU n.° 254/2010);

10.12.6. Rubrica denominada "verba" ou "verba provisional", pois o item não está

vinculado a qualquer conlraprestação mensurável (Acórdãos TCU n.° 1.949/2007 Plenário e n.° 6.439/2011 - Ia Câmara).
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10.13. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação
do licilante, devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos da
Planilha, com vistas a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em

ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
10.13.1. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais

valores serão glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa
e contraditório.
10.14. O Pregoeiro poderá convocar o licilante para enviar documento complementar, no
prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de não aceitação da proposta.

10.14.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
10.15. A inclusão na proposta de item de custo vedado nüo acarretará a desclassificação
do licilante, devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos da
Planilha.

10.15.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

10.15.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
10.16. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
10.17. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na

Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação
aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
10.18. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação
da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo

Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.
10.19. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licilante deverá comprovar sua

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licilante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

11.1.1. Certificado de Registro Cadastral habilitação deste instrumento convocatório;

CRC, ou

com
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11.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - CNP.I do Tribunal de Contas da
União, no endereço eletrônico https://certiches-apf.apps.teu.xov.br/, e diretamente nos

sítios oficiais para emissão das certidões do CPF do sócio majoritário:
a.

Cadaslro Nacional de Empresas Inidôncas c Suspensas - CEIS, mantido
pela

Conlroladoria-Geral

da

União

www.porta/dcUransparencict.xov.br/ceis;

b.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,

mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

www. cnj. jus. br/improbidade adm/consultar requerido, php.

c.

Sistema Nacional de Inabilitados c Inidôncos, mantido pelo Tribunal de
Contas da União - TCU, contas.teu.zov.br/ords/f?p=inabiHtado;certidao\

11.1.3. A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

11.1.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.1.3.1.2.0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

11.1.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitanle
inabilitado, por falta de condição de participação.

11.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.2.1. Não sendo possível a verificação dos cadastros constantes na Cláusula 11.1.2,
no momento da sessão, seja por qual motivo for, a verificação poderá ser realizada
posteriormente, antes da assinatura do contraio ou emissão de ordem de serviço, em
havendo alguma restrição o licitante será considerado inabilitado,

fato este que

incorrerá em reabertura da sessão para continuidade, e aproveitamento de todos os atos
suscetíveis de aproveitamento.
11.3. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

11.3.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação
em órgão da imprensa oficial.
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11.4. Para

a

habilitação,

o

licitante

deverá

apresentar

os

documentos

a

seguir

relacionados:
11.4.1. Relativos a Habilitação Jurídica:

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada

-

EIRELI:

ato

constitutivo,

estatuto ou

contrato

social

em

vigor,

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;

b.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos

do

artigo

8o

da

Instrução

Normativa

n.°

103,

de

30/04/2007,

do

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
11.4.2. Relativos a Regularidade Fiscal c Trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal c/ou estadual,

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

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a apresentação da

Certidão Negativa de

Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação

prevista na Portaria do Ministério da Fazenda, n.° 358 de 05 de setembro de
2014, que engloba as Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com

efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou

sede do licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
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f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
g. Prova de inexistência de débitus inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou certidão
positiva com efeitos de negativa.
11.4.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar

toda

a

documentação

exigida

para

efeito

de

comprovação

de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser
inabilitado.
11.4.3. Relativos à Qualificação Técnica:

a. Atestado de Capacidade Técnica, apresentação de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo ao objeto desta
licitação na prestação de serviços profissionais de horistas, o signatário do
documento deverá ter a firma reconhecida, a saber:
a.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 06 (seis) meses na

prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos
diferentes, não havendo obrigatoriedade da experiência serem ininterruptos,
conforme Item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.° 5/2017;
a.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente;

a. 1.2.0 licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia cio contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços,
consoante o disposto no item

0.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.

5/2017.

b. Declaração de Vistoria, a ser emitida pelo licitante em que conste, que conhece
as condições locais para execução do objeto; e que tem pleno conhecimento das
condições

e

peculiaridades

inerentes

à

natureza

do

trabalho,

assume

total

responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos

futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
b.1.1. A vistoria poderá solicitada e acompanhada por servidor designado
para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08h00min horas às !2h00min
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (77)

3480.2120 ou 3480.2130.
b. 1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação
do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior ã data prevista para abertura
dos envelopes.
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b.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a
realização da vistoria.

b. 1.4. Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por
exclusiva conta da licitante.
b.1.5. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal,
poderá ser entregue em CD-ROM, "pen-drive" ou outra forma compatível
de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação,
para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta
11.4.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financcira:
a. Certidão

Negativa

de

Falência

ou

Recuperação

Judicial,

ou

liquidação

judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor

da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias
contados da data da sua apresentação;

b. Balanço Patrimonial c Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social,
já exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
b.l. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade. A comprovação exigida no item anterior
deverá ser feita da seguinte forma:
b.2. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do Balanço Patrimonial

e Demonstrações Contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito
Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;
b.3. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das

páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,

Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro
na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório
competente.

b.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou
maiores que I (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta in
loco, no caso de empresas inscritas no CFMC:

LG=

Ativo Circulante + Realizável a Loiiüo Prazo
_
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

b.5. O licilante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a I (um)

em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente
deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação.

b.6. A comprovação exigida na Cláusula anterior deverá ser feita da seguinte
forma:
b.6.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço

patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do
Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;

b.6.2. No

caso

de

empresas

de

responsabilidade

limitada,

cópia

autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura,
Balanço

Patrimonial,

Encerramento, com a

Demonstrações

Contábeis

respectiva autenticação

ou

e

Termo

de

registro na Junta

Comercial.
11.4.5. Documentos Complemcntarcs

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este
Edital;
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores, conforme Lei n.° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358,
de 2002, conforme modelo anexo a este Edital;
c. Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal., sede da empresa

licilante;
d. Declaração

de

Disponibilidade

de

Instalações /

Equipamentos

/

Pessoal

Técnico Profissionais destinadas ao atendimento do objeto licitado, compatíveis
com as exigências do Termo de Referência.

11.5. O licilante que já estiver cadastrado no Cerlificado de Registro Cadastral - CRC, em
situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará
dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido
cadastro que estejam validados e atualizados.
11.5.1. Na hipótese de algum documento que já conste do Certificado de Registro
Cadastral - CRC estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não
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logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante
deverá apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento às
exigências deste Edital, sob pena de inabililação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
11.5.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de
falo impeditivo da habilitação.

11.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

11.6.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase
de julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

11.7. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.

11.8. Não serão aceitos documentos com indicação de CNP.I diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

11.10. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substancia dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação.

11.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11.11.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do
certame,

prorrogável

por igual

período,

para a regularização da documentação,

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
11.11.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser

concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência

na

contratação

ou

prazo

insuficiente

para

o

empenho

devidamente

justificados.
11.11.3. A declaração do vencedor de que trata este subilem acontecerá no momento

imediatamente posterior à fase de habilitação,
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

aguardando-se
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11.11.4. A

não-regularização

da

documentação,

no

prazo

previsto,

implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei

n.°

8.666/1993,

sendo

facultado

à

Administração

convocar

os

licilantes

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
11.12. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes

presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem
ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licilantes
presentes.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. A proposta final do licilante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo

de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.
12.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou

digitada, em uma via. sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licilante ou seu representante
legal.
12.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e

agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
12.2. A proposia final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração

no decorrer da execução do contraio e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, dentre outras: dados,
marca, planilhas, composições, modelo, tipo, fabricante, etc, vinculam u Contratada.

13. DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o

licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licilante
poderá, ao final da sessão pública, de forma imediaia e motivada, manifestar sua intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo. intimados para, querendo, apresentarem
contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.

13.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à

autoridade competente quando mantiver sua decisão.

13.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de
recorrer.
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13.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme
o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.5. Os recursos apresentados somente terào efeito devolutivo e não suspenderão as
decisões recorridas.

13.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos
legais.

r

13.7. Os autos do processo permanecerão com visla franqueada aos interessados, no

^—^

endereço constante neste Edital.

^_

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repelidos os atos anulados e os que dele dependam.
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licilante

declarado

vencedor

não

assinar

o contraio,

não

retirar o

instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43,

§1° da

LC

n.°

123/2006,

serão adotados os

procedimentos

imediatamente

posteriores ao encerramento da elapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

14.2.1. À convocação se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Município
de Coribe de acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.2.2. A convocação poderá ainda ser feita por e-mail, dar-se-á de acordo com os
dados contidos em sua Proposta de Preços, sendo responsabilidade do licitante
informar os dados de e-mail e estejam atualizados

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de máximo de até 05 (cinco) dias, contados da data da
convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos
os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições
estabelecidas.

f

17.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para

^_

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada c devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data de seu recebimento.

17.2.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
17.3. No caso de o licitanie vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a

assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e
seus Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de

classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e
comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata.
17.3.1. O prazo previsto no subitem anterior para a assinatura da Ata de Registro de

Preços poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, por solicitação
justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
17.3.2. A administração irá ser certificar de que a Ata de Registro de Preços,
devolvido assinado pela Contratada, não tenha sofrido qualquer alteração.
17.4. Poderá

ser

formalizada

uma

ou

tantas

Atas de

Registro

de

Preços quanto

necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a
indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades,
preços registrados e demais condições

17.5. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta ao Certificado de

Registro Cadastral - CRC e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos
resultados poderão ser anexados aos autos do processo.
17.6. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.

18. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura e publicação.

18.1.1. E admitida a prorrogação da vigência da Ata, considerando que o prazo total de
vigência máximo é 01 (um) ano.
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19. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO
19.1. A alteração da Ala de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão às disciplinas do Decreto Municipal n.° 006/2018, conforme
previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital.

20. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

20.1. As contratações com o fornecedor registrado, de acordo com as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde, serão formalizadas por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa, ordem de serviço ou outro instrumento similar,
conforme disposto no artigo 62 da Lei n.° 8.666/1993, e obedecidos os requisitos
pertinentes do artigo 11 do Decreto Municipal n.° 006/2018.
20.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no
respectivo pedido de contratação.

20.1.2. O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece
vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (inciso
XI, art. 09 do Decreto Municipal n.° 006/2018).
20.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada

contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho,
Contrato. Ordem de Serviço ou aceitar instrumento equivalente, se for o caso, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata
de Registro de Preços.
20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da

data de seu recebimento.
20.2.2. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada

do fornecedor e aceita pela Administração.

20.2.3. A administração irá ser certificar de que o Termo de Contrato, devolvido
assinado pela Contratada, não tenha sofrido qualquer alteração.
20.3. O Aceite da Nota de Empenho, Ordem de Serviço ou do instrumento equivalente,
emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
20.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei n.° 8.666, de 1993;
20.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
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20.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão sào aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
20.4. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante
realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral - CRC, para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do processo.
20.5. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos lermos do artigo 4o, I, da Lei n.
13.979/2020.

20.6. É vedada a subcontrataçâo parcial e total do objeto de cada contrato.
20.7. A

Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

20.8. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante

da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual, de tudo dando ciência à Administração.

20.9. Previamente

à

contratação

a

Administração

realizará

consulta

as

Certidões

Negativas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, mediante a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licilante durante a vigência do
contrato ou da ata de registro de preços.

20.10. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominaçoes legais
cabíveis a esse

licitanle, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato
ou a ata de registro de preços.

21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

21.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.

21.2. Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno
mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de
preços pela licilante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos

efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a

variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado em 12 (doze) meses,
adotando-se a seguinte fórmula:
Fórmula de cálculo:

Pr=P + (Px V)
Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o inlerregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
21.4. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada:

21.4.1. Caso a Contratada não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
21.4.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado
depois de extinto o contrato.

21.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante
pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tao logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

21.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
21.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
21.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

21.9.0 percentual final do reajuste não poderá ultrapassar o percentual limite de

crescimento da despesa pública para o exercício, fixado nos termos do novo regime fiscal
instituído pela Emenda Constitucional n.° 95, de 15/12/2016.
21.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

22. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
22.1. Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de
disposições definidas na minuta de contrato, ordem de serviço
equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou
dispuser os lermos do documento, a partir da data da assinatura
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993.

acordo com as
ou instrumento
outro conforme
ou retirada do

22.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas

referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
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fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.° 39, de
13/12/2011.

22.2. Segundo dispõe o item 3 do anexo IX, da IN n.° 05/2017, a CONTRATADA nào
tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e
condições mais vantajosos para a Administraçüo, conforme estabelece o inciso II, do Art.
57 da Lei n.° 8.666/1993.

22.3. Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver
sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em

licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos

'

22.4. Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela

y-y

CONTRATADA estiverem superiores aos praticados no mercado.
23. DO PREÇO

23.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis pelo
período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura e publicação da Ala de Registro de
Preços e de cada Contrato.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital, na Ala de Registro de Preços e na minuia do instrumento de
Contrato, quando for o caso.

25. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
25.1. Os critérios de recebimento e aceilação do objeto estão previstos no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.

26. DO PAGAMENTO
26.1.0 prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do

primeiro dia útil do mês subsequente ao vencido e com a plena execução dos serviços
demandados em cada competência mensal, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada e atestada a efetiva prestação dos serviços.

26.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
montante de R$ 8.000,00 (oilo mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados a partir do início do mês subseqüente ao vencido, com a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°? §3°, da Lei n.° 8.666/1993;
26.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

26.2.1.0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.
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26.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou. ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

26.4. Anles do pagamento, a Contratante realizará consulta Certificado de Registro
Cadastral - CRC e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das

condições de habilitação da Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.
26.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislacà
:ao
aplicável.
26.5.1. A Contratada regularmente optanle pelo Simples Nacional, instituído pelo

artigo 12 da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementar

n.°

155/2016,

não

sofrerá

a

retenção

quanto

aos

impostos

e

contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias,
desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6o da
Instrução Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
26.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante

depósito em conla-corrente.

na agência e

estabelecimento bancário

indicado

pela

Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
26.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
26.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser

efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
26.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VI»

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamenle
devido

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
_

(6/100)
365

N - Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento
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VP = Valor da Parcela em atraso
r

26.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará

o

contraditório e a ampla defesa,

observando-se o

procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993.
26.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado
à Administração, observado o!princípio da proporcionalidade.
26.12. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, a contar da data ido recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa Municipal e cobradas
judicialmente.

|
i

26.13. As penalidades serão; obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral - CRC.

[

26.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
i

26.15. A cada recebimento de Nota Fiscal o Município verificará a manutenção dos

requisitos de habilitação para comprovação da regularidade e a manutenção das
condições habilitatórias constantes do instrumento convocatório, bem como a
regularidade perante este Município.

26.16. A Contratada não podjerá suspender as prestações dos serviços demandados por

motivo relacionado à pendência de pagamenlo devido por parte da Contratante, por tratarse de bens necessários e inerentes ao funcionamento da administração.

27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
27.1. Os recursos orçamentários para as contratações do objeto do presente registro de
preços, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotações
orçamentárias próprias e serão certificados por ocasião de cada contratação.

28. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
28.1. Comete infração administrativa, nos lermos da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto
Municipal n.° 006/2018, a liciianle/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
28.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata
de Registro de Preços, e:

28.2.1. Apresentar documentação falsa;

28.2.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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28.2.3. Não mantiver a suafproposta dentro de prazo de validade;
28.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;
28.2.5. Cometer fraude fiscal;
28.2.6. Fizer declaração falsa;

<

28.2.7. Ensejar o retardamento da execução do certame.

28.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

j

28.4. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

i

a. Multa de até

10% ! (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamenlo do
CRC; pelo prazo de até cinco anos;

28.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais

sanções.

!

28.5. Se, durante o processo ;de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n.° 12.846, de Io de agosto de 2013. como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da j responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com I despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a

eventual

instauração

de

investigação

Responsabilização - PAR.

preliminar

ou

Processo

Administrativo

de

j

28.6. O processamento do PAR não interfere no seguimenlo regular dos processos

administrativos

específicos

para

apuração

da

ocorrência de

danos

e

prejuízos à

Administração Pública Municipal resultantes de alo lesivo cometido por pessoa jurídica,
com ou sem a participação dejagenle público.

28.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta

do

licitante,

a

União

ou

Entidade

poderá cobrar o

valor

remanescente

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
28.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o

procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n.° 9.784. de
1999.

28.8.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em
processo administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o
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estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n.° 6, de 2020, nos termos do
art. 6°-C da Lei n.° 13.979/2020.

28.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
a Administração, observado ojprincípio da proporcionalidade.
28.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 05

(cinco) dias úteis, a contar! da data do recebimento da comunicação enviada pela

autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e
cobradas judicialmente.

28.11. As penalidades serão; obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
CadasLral-CRC.

28.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

29. DA IMPUGNAÇAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
29.1. Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
i

29.2. A

impugnação

poderá

ser

realizada

por

forma

coribeJicitacao@gmail.com, j por petição dirigida ou

eletrônica,

pelo

e-mail

protocolada no endereço

Rua

Bandeirantes, 285, Centro, Córibe. Bahia. CEP 47.690-000. nos dias úteis, no horário das
08hs00minàs l2hs00min.
29.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 01 (um) dia útil contados da data
de recebimento da impugnação
29.4. Acolhida a impugnação!, sei*á definida e publicada nova dala para a realização do

certame.

j

29.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internei ou no endereço Rua
Bandeirantes, 285, Cenlro, Córibe, Bahia, CEP 47.690-000, nos dias úteis, no horário das

08hs00minàs l2hs00min.

!
i

29.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 01 (um) dia
útil, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

29.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.

í
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29.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeirò, nos autos do processo de licitação.

29.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

30. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

30.1. Após o encerramento daí etapa competitiva, os licitanles poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licilante mais bem classificado.

30.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado

H^

do certame em relação ao licitante melhor classificado.

' V

30.3. Havendo um ou mais licilantes que aceitem colar suas propostas em valor igual ao

^m

do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
30.4. Esta ordem de classificação dos licilantes registrados deverá ser respeitada nas

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ala ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto
n.° 7.892/2013.

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texlo original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
31.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data1 marcada, a sessão será automaticamenie transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeirò em contrário.
I

31.3. É facultada ao Pregoeirò ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

i

31.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeirò poderá sanar erros ou

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho! fundamentado, registrado cm Ata acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
í

31.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
31.5.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
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31.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá
revogá-lo cm face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar lal conduta, devendo
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

31.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração! nSo será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitalório.
31.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

31.9. O

desaiendimenlo

de

exigências

formais

não

essenciais

não

importará

o

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

31.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da>isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
31.11. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

31.12. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no
endereço Rua Bandeirantes. 285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, nos dias úteis,
no horário das 08hs00min àsjl2hs00min. O Município irá fornecer a íntegra do edital e
seus anexos de forma gratuita, bastando apenas o preenchimento do formulário de

Protocolo de Recebimento.

!

31.13. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002,

do Decreto Municipal n.° 006/2018, da Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor, da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei

Complementam.0 155/2016, d da Lei n.° 8.666/1993, subsidiariameme.
31.14. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o da Seção Judiciária
de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Coribe. Bahia. XX de XXX de 2020.

Manuel Azevedo Rocha
Prefeito
Município de Coribe
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TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I

Pregão parafuturas e eventuais
■entuais Contratações
Cot
de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a

ampliação da cobertura
co>
issistencial como uma das medidas temporárias c cmergenciais das ações da prevenção e
enfreniamcnlo ao conta gio decorrente da pandcmki de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribc - Bahia

1.

OBJETO
1.1. Pregão para futuras e eventuais
is Contratações de empresa para a execução de serviços
de diversos profissionais horist
stas destinados a ampliação da cobertura assistencial como

uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentainento ao
contágio decorrente da pande n ia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe

- Bahia, conforme especificaçõ es, quantidades máximos estimadas e valores máximos
constantes neste Termo de Referência conforme abaixo:

LOTE ÚNICO
Unidade

Número
Máximo

Categoria

Itens

estimado de
Profissionais

Hora
Máxima

de

Horas

Medida

Registradas

em

Máximas

por Dia

Horas

Apoio Administrativo

50

hora

2700

Técnico de Enfermagem

50

hora

7200

Enfermeiro

50

hora

3600

Motorista

50

hora

3600

Recepcionista

50

hora

3600

Vigia

50

hora

4500

Visitador Sanitário

50

hora

3600

Auxiliar Serviços Gerais

50

hora

7200

150

hora

3600

Digitador

2,

Dias

DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1
O registro de preços para formalização de contratações de serviços promove a
participação complementar das entidades privadas em todos as fases de atendimento à
população no Sistema de Saúde Municipal revestindo-se de importância, na atividade
assistencial, e deve ainda ser ei tendida como importante mecanismo de gestão, controle e
avaliação dos serviços contratados

2.2
A disponibilidade de oferta de serviços próprios do Município de Coribe quando
forem insuficientes para garan ir o atendimento à população, o gestor de saúde poderá
complementar a oferta com
iços privados de assistência à saúde, respeitando as
competências que lhes são atr buídas
idas pela lei, a legislação aplicável às licitações e os
limites de seu território no plíanejjumento de ações garanlidoras da suficiência da assistência
em todo o selor de saúde.

2.3

O registro de preços dos serviços de horas de profissionais conforme demandas

destinam-se à realização de

ati\

idades administrativas, instrumentais ou complementares

aos assuntos e serviços que constituem a área de competência legal do Fundo Municipal de
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Saúde do Município de Coribe, necessários ao adequado funcionamento de toda a cadeia
de

atendimento

da

Secretaria

Municipal

de

Saúde

composta

por

sua

estrutura

administrativa, hospitalar, unidades básicas de saúde, farmácia municipal, patrimônio e
serviço móvel de atendimento de urgência do Município de Coribe - Bahia.
2.4

A adoção por deflagramos um processo neste momento, baseia-se principalmente em

promovermos uma oferta de suporte logístico e complementar para os profissionais que
trabalham na Secretaria Municipal de Saúde e em todos os departamentos vinculados.
Alualmente todos os servidores estão sendo cobrados demasiadamente pela população, por

suas famílias e pelo psicológico de cada profissional, ocasionado pelo elevado estresse aos

quais estão submetidos desde p início desta pandemia e que a cada dia aproxima-se de

r

nosso Município.

H""

2.5

i

A realização do certame licitatório em tela, consubstancia no enfrentamento da atual

e notória situação de calamidade pública em todo o país, reconhecido pelo Decreto
Legislativo Federal n.° 6 de 2020, fato este ocorrido em todos os países do mundo, com a
disseminação do vírus Coronavírus - 2019 - nCov que a cada dia tem atingido diretamente
e principalmente as populações nas regiões metropolitanas e bem como atingindo os
Municípios mais longínquos do'interior do país.
2.6 O Município de Coribe declarou o Estado de Calamidade Pública por intermédio do
Decreto n.° 020, de 01 de abri] de 2020, alé o presente momento não leve nenhum caso
confirmado de paciente contaminado e confirmado com o novo Coronavírus Corvid-19,
mas infelizmente não podemos afirmar que nos próximos dias, nas próximas semanas ou
mesmo nos próximos meses, não apareceram casos, ainda mais por estamos recebendo
constantemente pessoas advindas de outros Estados que possuem casos confirmados.
2.7

Os serviços por horas almejadas para as contratações relacionadas neste certame

licitatório visam promover alualmente e preventivamente para a Administração Municipal
a regularidade e a legalidade de demandas por serviços esporádicos e temporários com
previsões aluais e futuras, senclo incertas por serem demandas que apresentam-se como

necessárias e imprescindíveis pára atendimento a quaisquer advindas do Fundo Municipal
de Saúde de Coribe para o enfrentamento do avanço do Covid-19 em nosso Município.
2.8

Os serviços de profissionais dispostos no Termo de Referência permitiram durante a

validade da Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a empresa vencedora do
certame,

objetivará

promover e

resguardar

para

as já

necessárias

e

as

possíveis

contratações de serviços com vistas a fortalecer e complementar o Fundo Municipal de
Saúde no atendimento à população do município em toda a sua cadeira operacional,
considerando que estão todos submetidos.
2.9

O instituto do registro de preços é a ferramenla mais adequada para a realização dos

serviços que irão e poderão prestar apoio e suporte a todas as demandas atuais, e das que

advirão caso se façam necessárias, considerando que os efeitos atuais e vindouros
provocados pela epidemia do Novo Coronavírus são e deverão ser objeto de enfrenlamenlo
no âmbito Municipal, portanto, satisfarão as premissas dispostas:
2.9.1
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da infecçãojhumana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) denominado
SARS-CoV-2, é uma pandemia;
2.9.2
Considerando que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.° 188, de
03/02/2020. declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
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decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov), por entender se
tratar de evento complexo

Saúde

para

que demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de

identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de

medidas

proporcionais e restritas aos riscos;
2.9.3

Considerando a e\ípedição do Decreto n.° 19.549, de 18 de março de 2020,

pelo Governo do Estado ja Bahia, declarando Situação de Emergência em todo o
território baiano para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, com medidas
que afetam diretamente a rotina de cidadãos e cidadãs do Município de Coribe - BA,

entre outros do estado;
2.9.4

Considerando que o Município de Coribe possui um Iluxo diário e contínuo

de população para Estado

e Municípios com transmissão comunitária, em busca de

serviços de saúde e negócios, deixando o Município vulnerável à transmissão;
2.9.5

Considerando que

no

presente

momento

nenhum

caso confirmado

foi

detectado no âmbito do território deste Município de Coribe. no Estado da Bahia, o
que nos impulsiona a promover medidas preventivas de controle, pois que somente as
ações em conjunto da sociedade civil, agentes públicos, sociedades científicas e
profissionais de saúde farão com que enfrentemos esta nova epidemia com sucesso,
diminuindo

a

mortalidade,

principalmente

entre

os

idosos

e

mitigando

as

conseqüências sociais e econômicas;
2.9.6

Considerando que: a situação epidemiológica em nosso país é dinâmica, e que

esse quadro pode alterar com o passar dos dias a partir de novas deliberações que
forem tomadas com base no cenário sanitário nacional, estadual ou municipal se
modificar;
2.9.7

Considerando que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão

sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno;
2.9.8

Considerando

as

divulgada pela União do

medidas

emergenciais

na

contenção

do

coronavírus

Municípios da Bahia - UPB e Conselho Estadual de

Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS;
2.9.9

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e
República;

2.9.10

recuperação, na forma do artigo

196 da Constituição da

Considerando que mesmo o Município de Coribe não tendo, até o momento.

nenhum caso de Coronavírus confirmado, cabe à Administração Pública adotar
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19),
no âmbito do seu território:
2.9.11
Considerando a ncjcessid
sidade de conter a propagação de infecção e transmissão
local e preservar a saúde dí população em geral;
2.9.12

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de

prevenção, controle e cc
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da dojença
?a;

2.9.13 Considerando que o Município de Coribe possui um fluxo diário e contínuo
de população para Estados e Municípios com transmissão comunitária, em busca de
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serviços de saúde e negócios, deixando o Município vulnerável à transmissão;
2.9.14

Considerando que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão

sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno;

2.10 O Município de Coribe deflagrará o processo para o registro de preços de horas de
profissionais para o atendimento às demandas aluais e bem como as incertas e não sabidas,
dado que mediante os fatos aluais e considerações acima dispostas alicerçam em nosso
Município a atuação preventivamente, com um planejamento inicial que prevê o
monitoramento diário da pandemia do novo corona vírus sendo imprescindível a
complementação por intermédio dos serviços registrados nas ações realizadas pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe Município enquanto perdurar a vigência da Ata de Registro

de Preços, portanto, deveremos adotar inicialmente ações previstas:
2.10.1

moniloramemo da situação diária do COVID-19 e da Dengue, no Município

de Coribe;

2.10.2

vigilância laboratorial dos exames e diagnósticos dos pacientes suspeitos e

confirmados;
2.10.3

coleta do material biológico dos pacientes;

2.10.4

monitoramento

dos

casos

suspeilos

e

confirmados,

e

seus

respectivos

contatos;

2.10.5

produção de boletins informativos diários da situação epidemiológica, no

Município de Coribe;

2.10.6

atualização dos protocolos de atendimento aos pacienles;

2.10.7

organização do fluxo de referência e conlra-referência dos serviços de saúde;

2.10.8

gerenciamento do atendimento dos pacientes em ioda a nossa rede de saúde;

2.10.9

atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte institucional dos

casos suspeitos ou confirmados;

2.10.10 prestação de assistência farmacêutica;

2.10.11 apresentação à população em geral de informações de medidas adoladas pelos
profissionais de diversas áreas (comunicação de risco);
2.10.12 realização de treinamento aos profissionais de saúde de toda a área de saúde;
2.10.13 controle e organização administrativa com vistas a resguardar os trabalhos de

todos os profissionais que estão na linha de frente no atendimento a população;
2.11 Considerando-se o disposto no art. 23, §1°, da Lei n.° 8.666/1993, levando-se em
conta a natureza similar dos cargos ora demandados, e com a finalidade de reduzir a

possibilidade de ocorrência de perda de economia de escala e no intuito de fomentar a
competitividade, além de viabilizar um melhor gerenciamento dos serviços prestados,
buscando evitar o desperdício de recursos e minimizar os riscos de eventuais prejuízos à

Administração e/ou de comprometimento da qualidade desses serviços, haverá o
agrupamento de atividades, sendo utilizado como critério de julgamento o valor global:

2.12 Os serviços que serão regisirados c os respectivos valores serão exercidos por
profissionais trabalhando e exercendo suas funções em regime de horistas aos quais a
empresa contratada será remunerada pela execução de serviços efetivamente executados

por intermédio de profissionais que trabalhem por jornada móvel e variável.
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2.13 A cada demanda de serviços dispostas em Nota de Empenho ou Ordem de Serviços a
empresa que detém a Ata de Registro de Preços, irá observar as horas, funções e
obrigações ora inicialmente previstas as quais poderão sofrer alterações ao longo das
execuções para menos; e se houver a necessidade para mais será demandado a emissão de
uma nova Ordem de Serviços complementar.

2.14 Os contratos quanto houver necessidades de redução ou aumentos de serviços
deverão observarem as disposições contidas no art. 65 da Lei n.° 8.666/1993 combinado

com o art. 4-1 da Lei n.° 13.979/2020.
3.

DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1

A

contratação

de

pessoa jurídica

para o

registro

de

preços

de

serviços

de

profissionais para futuras e incertas prestações dos serviços objeto do presente Tenno de

Referência encontra amparo legal nas demais disposições estabelecidas em Edital, seus
anexos e bem como nas leis e atos emanados da Organização Mundial da Saúde, do

Governo Federal, do Governo Estadual e do Governo Municipal, conforme seguem:
3.1.1

Declaração

de

Emergência

cm

Saúde

Pública

de

Importância

Internacional - ESPli emitido pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020;

3.1.2

Lei Federal n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 - Dispõe sobre as medidas

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
3.1.3

Decreto Estadual n." 19.549, de 18 de março de 2020 - Declara Situação de
Emergência em lodo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral
- COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da
Integração Nacional n.° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19. e dá outras providências;

3.1.4

Decreto Municipal n." 014, de março de 2020 - Dispõe sobre as medidas
temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no
âmbilo do município de CORIBE e dá outras providências.

3.1.5

Decreto Municipal n." 015, de 20 de março de 2020 - Dispõe sobre a
criação do Comitê Municipal de acompanhamento das ações de prevenção e
controle do Novo Coronavírus (COVID-19).

3.1.6

Decreto Municipal n.° 017 de 20 de março de 2020 - Declara situação de
emergência no município de Coribe-Ba, em face de emergência no território
do estado da Bahia, afetado por doença infecciosa vir...

3.1.7

Decreto Municipal n.° 018, de 23 de março de 2020 - Dispõe sobre a
suspensão do funcionamento de lojas de todos os seguimentos, atendimento
ao público em bancos, como medidas temporárias de prevenção e...

3.1.8

Decreto Municipal n.° 020, de 01 de abril de 2020 - Declara estado de
calamidade pública no município de Coribe para enírentamenlo da pandemia
decorrente da COVID-19;

3.1.9

Decreto Municipal n." 022, de 03 de abril de 2020 - Dispõe sobre a adoção
de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Coribe - BA;
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3.1.10 Decreto Municipal n." 023, de 06 de abril de 2020 - Dispõe sobre as
medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID19 no âmbito do município de Coribe e dá outras providências;
3.1.11

Decreto Municipal n.° 026, de 13 de abril de 2020 - Dispõe sobre a adoção

de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
coronavírus (COV1D-19) no âmbito do Município de Coribe - 2020;

3.2

As

legislações adicionais aplicáveis

ao

registro

dos

preços

dos

serviços

de

profissionais horislas para contratações futuras objeto do presente Termo de Referência
encontra amparo legal na Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei n.° 13.979, de 6 de

fevereiro de 2020; no Decreto Federal n.° 3.555, de 08 de agosto de 2000; no Decreto
Municipal n.° 011, de 01 de fevereiro de 2011; Decreto Municipal n.° 006, de 21 de março
de 2018; na Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n.°

123/2006 e alterações das Leis Complementares n.° 147/2014 e 155/2016, no Decreto n.°
6.204/2007,

aplicando-se,

subsidiariamente,

as

normas

da

Lei

n.°

8.666/93

e

suas

alterações.

3.3

Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características,

enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § Io, do art. 2o. do
Decreto Municipal n.°0l 1/201 I.

4.

4.1

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO

Trata-se de serviço comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade

pregão, em sua forma presencial, com fulcro no § I

art. Io da Lei n.° 10.520/2020, e no art.

4°-GdaLein.° 13.979/2020.
4.2

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5.
5.1

DA DESCRIÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS
Os profissionais horistas aos quais a empresa disponibilizará para execução dos

serviços no atendimento as demandas emanadas da Secretaria Municipal de Saúde devem
executar suas atribuições inerentes a cada função, e de forma imprescritível deverão

demonstrar ter controle emocional; ter cortesia e educação; demonstrar equilíbrio físico;

demonstrar paciência: demonstrar agilidade; demonstrar iniciativa; demonstrar interesse;
reconhecer limitações pessoais; demonstrar prudência; ser resolulivo; demonstrar realizar
ações sob orientação; saber trabalhar em equipe; demonstrar destreza manual; demonstra
resistência física; e contornar situações adversas na realização de quaisquer serviços.
5.2
Os serviços objeto deste Termo de Referência referem-se às áreas de trabalho
descritas a seguir, acompanhadas das respectivas atribuições primordiais inerentes a cada
execução de serviços. Os serviços requeridos serão prestados apenas conforme as
demandas e sob as condições mínimas abaixo descritas:
5.2.1

APOIO ADMINISTRATIVO
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Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n.° 4110-10 (Assistente Administrativo).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Apoio - Auxiliar

Administrativo,

constante

da

estrutura

administrativa

do

Município

de

Coribe.

tratando-se neste processo para o registro de preços com vistas a atendimento de

demandas complemenlares e temporárias:
5.2.1.1

Descrição sumária

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças

e

logística;

atendem

pacientes,

fornecedores

e

colaboradores,

fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de
documentos variados, cumprindo lodo o procedimento necessário referente aos
mesmos.

5.2.1.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Completo;
Conhecimento de informática na utilização do sistema operacional Windows,

nas ferramentas Edição de Textos tipo software Word, conhecimentos em
Planilhas Eletrônicas tipo software Excel e desenvolvimento de Apresentações
tipo software Power Point; Conhecimento de arquivamento de documentos; e
Conhecimento em redaçüo oficial.
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.1.3

Atribuições

Atender chamados

telefônicos

internos

e externos;

Numerar

e

controlar

documentos; Realizar a entrega externa de correspondências e documentos;

Efetuar levantamentos diversos, quando solicitado; Apoiar na execução das
atividades da unidade, voltadas à geslào documental/processual; Operar
máquinas simples de reprodução e digitalização de documentos, telefones e
outros de complexidade semelhante; Organizar arquivos, sob supervisão;
Digitalizar correspondências e documentos oficiais de rotina;

Executar os

procedimentos para solicitações de viagens - passagens e diárias, nacionais;
Autuar e protocolar processos e documentos;
Digitar, organizar, conferir, entregar, receber, registrar, distribuir e controlar a
movimentação de documentos e/ou bens patrimoniais; Prestar informações sobre
tramitação e andamento de processos e documentos; Executar as demais
atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho,
conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações - CBO.
Operar microcomputadores;

5.2.2

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de

Ocupação - CBO compatível c o de n." 3222-05 (Técnico de Enfermagem).
Para o

presente registro de

preços, o cargo de

referência é o de Técnico de

Enfermagem, constante da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratandose neste processo para o registro de preços com vistas a atendimento de demandas

complementares e temporárias:
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5.2.2.1

Descrição sumária

Desempenham atividades técnicas de enfermagem no município no Hospital
Municipal

Antônio Joaquim

Lopes,

Unidades

Básicas de

Saúde

-

UBSs,

Secretaria Municipal de Saúde e outros estabelecimentos de assistência médica,
domicílios; atuam em cirurgia, terapia, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde
ocupacional e oulras áreas. Prestam assistência ao paciente e acompanhantes
zelando

pelo

desempenham

seu

conforto

tarefas de

e

bem-estar,

administram

instrumentação cirúrgica,

medicamentos

posicionando de

e

forma

adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e d3o
continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas
e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios
técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da
família.
5.2.2.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Completo;

Curso regular de Técnico em Enfermagem com Certificado ou Diploma;
Experiência profissional mínima de 01 (um) ano no exercício da profissão;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.2.3

Atribuições

Profissional com Ensino Médio completo e, devidamente registrado no Conselho
Regional de Enfermagem de sua jurisdição; Possuir experiência de no mínimo
um ano como Técnico em Enfermagem; Ser maior de vinte e um anos;
Disposição pessoal para a atividade; Equilíbrio emocional e autoconlrole;
Disposição para cumprir ações orientadas; Capacidade de manter sigilo
profissional; Capacidade de trabalhar em equipe; Executar as demais atividades
inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme
definido no Código Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.3

ENFERMEIRO

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n.° 2235-05 (Enfermeiro).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Enfermeiro, constante
da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o
registro

de

preços

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

complemenlares

e

temporárias:
5.2.3.1

Descrição sumária

Desempenham atividades de enfermagem no município no Hospital Municipal
Antônio Joaquim

Lopes,

Unidades

Básicas de

Saúde

-

UBSs,

Secretaria

Municipal de Saúde e outros estabelecimentos de assistência médica, domicílios;
aluam em cirurgia, terapia, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e
outras áreas;

Prestam assistência aos pacientes em hospitais, ambulatórios,

postos de saúde e em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior

complexidade

e

prescrevendo

ações;

coordenam

e

auditam

serviços

enfermagem, implementam ações para a promoção da saúde na comunidade.
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5.2.3.2

Qualificá-lo mínima

Profissional de nível superior titular do Diploma de Enfermeiro, devidamente
reconhecido pelo MEC;

Carteira Profissional no Conselho de Classe correspondente;
Experiência profissional mínima de 01 (um) ano no exercício da profissão;

<

Ser maior de vinte e um anos.
5.2.3.3

Atribuições

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de Programação e
de Assistência de Enfermagem em comum acordo com a coordenação geral;
Participar e elaborar junto a coordenação geral de projetos de construção para

melhoria do acesso e qualidade de ação primária de saúde; Prevenção e controle
sistemático de danos que possam ser causados aos funcionários e pacientes
durante a Assistência de Enfermagem;

Prevenção e controle da infecção;

Promover o bom relacionamento da equipe, respeitando a hierarquia; Promover

junto com demais membros da equipe programas diários de educação em saúde;
Fazer previsão, provisão e controle sistemático diário de material permanente e
de consumo; Estar empenhado em fazer com que a equipe de enfermagem
cumpra protocolos, normas e retinas do serviço Realizar reuniões mensais com a
equipe de enfermagem, passando pauta e resultados para a coordenação geral;
Elaborar escala mensal de serviços e controlar freqüência e faltas dos
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
e
administrativos
com

respectiva escala de sobreaviso, férias e eventos; Elaborar relatório mensal da
funcionalidade operacional da equipe de enfermagem; Elaborar check-list de
material permanente e de consumo das unidades; Solicitar pedidos semanais de
almoxarifado e farmácia, solicitando ao setor responsável a compra dos itens que
estão em falta após a avaliação da coordenação geral; Solicitar, controlar e
registrar gastos de psicotrópicos e entorpecentes, com respectivas receitas
carimbadas e registradas em protocolo; Estabelecer junto a coordenação geral,
compra de material permanente, mediante solicitação ao setor competente com

respectiva especificação técnica, quantitativo e parecer do controle de qualidade;
Cobrar controle controlar prazo de validades dos materiais de consumo e
medicamentos; Participar no que for pertinente para a contenção da grade de
treinamentos e reciclagens para enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem; Manter a ética, autonomia, e responsabilidade técnica da equipe de
enfermagem; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom
desempenho do trabalho, conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações
-CBO.

5.2.4

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE PEQUENO

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, os Códigos Brasileiros de
Ocupação - CBO compatíveis süo os de n." 7823-05 (Motorista de carro de
passeio).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Motorista, constante

da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o
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registro

de

preços

com

vistas

a

atendimento de demandas complementares

e

temporárias:
5.2.4.1

Descrição sumária

Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes,

exames e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções
básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como
sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam suporte,
auxilio, ajuda aos demais colaboradores do Município no exercício de suas
funções durante transporte de pessoas ou mercadorias e no desempenho das

atividades,

utilizam-se de capacidades comunicativas.

Trabalham

seguindo

normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os

condutores de veículos de pequeno e médio porte auxiliam as equipes de saúde
nos atendimentos diversos.
5.2.4.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Incompleto;

Carteira nacional de Habilitação CNH - Categoria "B".
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.4.3

Atribuições

Conduzir veículos oficiais de pequeno c médio porte, para a prestação de
serviços diversos; Conduzir o veículo com a necessária documentação;
Lubri ficar e abastecer o veículo; Zelar pela conservação do veículo; Manter o
veículo limpo; Comunicar a necessidade de manutenção no veículo; Informar
imediatamente à Contratante qualquer defeito que ocorrer com o veículo para
que o mesmo seja sanado; Utilizar meio de comunicação tipo telefone celular,
para facilitar o contato entre a Contratante e o condutor; Respeitar as regras de
trânsito e responder pelas infrações; Recolher o veículo na garagem quando
concluído o serviço; Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as

necessidades do Setor de Saúde e Transporte, conforme definido no Código
Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.5

RECEPCIONISTA

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n.° 4221-05 (Recepcionista em geral).
Para o presente registro de preços, o cargo de referencia é o de Recepcionista.
constante da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste
processo para o registro de
complementares e temporárias:
5.2.5.1

preços

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

Descrição sumária

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes e visitantes;
prestam

atendimento

telefônico

e

fornecem

informações

em

escritórios,

consultórios, hospitais, unidades de saúde básica e outros estabelecimentos;
marcam entrevistas ou consultas e recebem pacientes, clientes ou visitantes;
averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados;

•
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agendam

serviços;

observam

normas

internas

de

segurança,

conferindo

documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças

estranhas ou alheias aos setores; Organizam informações e planejam o trabalho
do cotidiano.
5.2.5.2

Qualificação mínima

Ensino Nível Médio Completo;
Conhecimento de informática na utilização do sistema operacional Windows,

nas ferramentas Edição de Textos tipo software Word. conhecimentos em
Planilhas Eletrônicas tipo software Excel e desenvolvimento de Apresentações
tipo software Power Point; Conhecimento de arquivamento de documentos; e
Conhecimento em redação oficial.
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.5.3

Atribuições

Recepcionar visitantes, pacientes, fornecedores e colaboradores, direcionando-os

para

os

locais

desejados;

microcomputadores;

Atender

chamadas

telefônicas;

Operar

Manter atualizada a agenda das atividades internas e

externas das unidades administrativas da Contratante, contemplando lista de
telefones,

ramais,

endereço

eletrônico

e

endereço

dos

principais

contatos

internos e externos; Notificar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas
ao andamento normal do serviço; Encaminhar ao conhecimento da Contratante,
por meio do Encarregado da Contratada, de forma imediata e em qualquer
circunstância, a constatação de atitude suspeita observada nas dependências da

Contratante;

Realizar controle

de

acesso de

pessoas às

dependências da

Contratante, nas formas determinadas pela Contratante; Executar as demais
atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho,

conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações - CBO.
5.2.6

VIGIA

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de

Ocupação - CBO compatível é o de n." 5174-20 (Vigia).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Vigia, constante da
estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o

registro

de

preços

com

vistas

a atendimento de demandas complementares

e

temporárias:
5.2.6.1

Descrição sumária

Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de salas, ambientes,
setores, departamentos, estoques, estacionamentos, edifícios públicos e outros
estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, enirada de pessoas estranhas e
outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e
encaminhando-as para os lugares desejados; recebem pacientes nos
estabelecimentos de saúde; escoltam pessoas e mercadorias; fazem manutenções
simples nos locais de trabalho.
5.2.6.2

Qualificação mínima
Rua San(íeir(intcs- 28S- Centro - Coribe ■ Bahia - CEP 47.690-000
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Ensino Fundamental Incompleto;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.6.3

Atribuições

Orientar visitantes, clientes, colaboradores e prestadores de serviço; Orientar
deslocamento nas dependências; Informar sobre regimento interno; Informar
sobre normas e procedimentos; Observar movimentação/comportamento das
pessoas

estranhas; Observar tipo de pessoas estranhas; Atentar para
posicionamento dos veículos no estacionamento; Prevenir incêndios e acidentes;

Chamar segurança; Identificar as pessoas; Encaminhar as pessoas; Acompanhar

^—~.

o visitante e/ou prestador de serviço; Controlar a movimentação das pessoas;

^^

Solicitar reparos;

l

Irrigar jardins; Transmitir recados;

Registrar ocorrências:

Participar de reuniões; Executar as demais atividades inerentes ao cargo e

^r

necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme definido no Código

\

Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.7

VISITADOR SANITÁRIO

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n." 5151-20 - (Visitador sanitário).

Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Visitador Sanitário,
constante da estrutura administrativa do
processo

para

o

registro

de

preços

Município de Coribe. tratando-se neste

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

complemcntares e temporárias:
5.2.7.1

Descrição sumária

Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, visitam domicílios
periodicamente; orientam a comunidade para promoção da saúde; assistem
pacientes,

dispensando-lhes

cuidados

simples

de

saúde,

sob

orientação

e

supervisão de profissionais da saúde: rastreiam focos de doenças específicas;
promovem

educação

sanitária

e

ambiental;

participam

de

campanhas

preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre
unidade de saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas

de abastecimento de água; executam tarefas administrativas e realizam ações de
controle de endemias.
5.2.7.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Completo;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.7.3

Atribuições

Dialogar com a população; Analisar relacionamento entre os membros da
família; Detectar problemas (saúde e social); Acompanhar doentes portadores de
doenças crônico-degenerativas; Encaminhar para serviço de saúde; Verificar
obediência à prescrição médica; Controlar condições de armazenamento de
medicamentos no domicílio; Aferir pressão arterial (em alguns casos); Hidratar
crianças (em casos de desidratação leve); Identificar casos de violência

doméstica; Acompanhar evolução da saúde do paciente: Realizar inspeção
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domiciliar; Orientar sobre uso da mascará; Orientar paciente sobre o tratamento
medico; Orientar família sobre cuidados com pacientes; Orientar sobre cuidados
com o bebê; Orientar família sobre vacinas; Orientar família na prevenção de
acidentes domésticos; Orientar família sobre alimentação; Orientar sobre o
melhor aproveitamento dos alimentos; Orientar sobre saúde bucal; Orientar

sobre medidas de prevenção ao aparecimento de focos de vetores; Acionar
profissionais de saúde quando necessário; Levar pacientes ao serviço de saúde;
Marcar consultas para os pacientes; Acionar órgãos públicos em casos de

negligencia;

Acompanhar

visita

da

equipe

de

saúde

(médico,

dentista,

enfermeiro, entre outros); Acompanhar pacientes nos deslocamentos internos e
externos: Encaminhar dietas para pacientes; Vacinar pessoas; Visitar local de

foco (casa. escola, bairro e aldeia); Avaliar condições do ambiente; Verificar
fontes de risco; Checar informações; Informar aos órgãos competentes; Coletar
material e dados, in loco, para análise (água, lixo, entre outros); Orientar sobre

uso da água; Orientar sobre limpeza e os cuidados com caixa d'água e
reservatórios; Esclarecer sobre a disposição do lixo; Orientar sobre conservação

de alimentos; Orientar família sobre condições de higiene; Orientar sobre

manutenção de fossa; Divulgar campanhas de saúde; Preparar material de apoio;
Distribuir material educativo; Orientar comunidade sobre prevenção da dengue
(Dia D); Realizar arrastões para redução de criadouros; Realizar censo animal
para controle de raiva e leishmaniose; Preparar espaço para realização de
eventos; Encaminhar crianças para programas especiais; Organizar grupos para
atividades (crianças, adolescentes, pais, terceira idade, gestantes); Convidar
pessoas para eventos; Divulgar eventos e atividades; Participar de grupos e
comitês representativos; Encaminhar reclamações da população; Dar subsídios
para os conselhos que elaboram políticas públicas; Discutir nos conselhos, as
necessidades e carências da comunidade; Promover encontros e reuniões com
autoridades e comunidade; Participar de reuniões profissionais; Interagir com
escolas; Ministrar palestras; Verificar quadro de comando; Monitorar execução
de obra na comunidade; Executar as demais atividades inerentes ao cargo e

necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme definido no Código
Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.8

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro
de Ocupação - CBO compatível é o de n." 5143-20 (Auxiliar de Limpeza).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Auxiliar de Limpeza,

constante da estrutura administrativa do Município de Coribe. Iralando-se neste
processo

para

o

registro

de

preços

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

complemenlares e temporárias:
5.2.8.1

Descrição sumária

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica., carpintaria e

alvenaria, substituindo, trocando,

limpando,

reparando e

instalando

peças,

componentes e equipamentos; conservam vidros e fachadas, limpam recintos e

acessórios e iraiam de piscinas; trabalham seguindo normas de segurança,
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
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5.2.8.2

Qualificação mínima

Ensino Fundamental Incompleto;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.8.3

Atribuições

Cooperar no encaminhamento do público aos diversos setores da Unidade de
Serviços Público, acompanhando ou prestado informações. Abastecer máquinas
e equipamentos e efetuar limpeza periódica;
utensílios empregados no

Efetuar a limpeza e a guarda dos

preparo e distribuição das refeições,

bem como

informar quando há necessidade de reposição do estoque de alimentos e de

utensílios; Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo de
refeições, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções
estabelecidas; Efetuar serviços de arrumação, transporte e remoção de móveis,
máquinas, pacotes, caixas de materiais diversos; Mantém a ordem, a higiene e a
segurança do ambiente de trabalho, observando as normas e instruções para
prevenir acidentes; Servir água, café e lanche, preparando-os quando necessário;
Zelar pala boa organização da copa e dos ambientes, limpando-a, guardando os
utensílios e mantendo a ordem e a higiene do local; limpar cortinas e persianas;
solicitar compra de produtos químicos e de limpeza; avaliar tipo de superfície a
ser trabalhada; limpar filtros; recolher lixo; verificar qualidade de produtos
químicos e de limpeza; lavar pisos; montar andaime; isolar área para
nianutenção e limpeza; preparar produtos; limpar vidros; dosar produtos
químicos; avaliar grau de sujidade; encerar pisos; remover sujeira; passar pano;

avaliar tipo de sujeira; trocar filtros; verificar validade de produtos químicos e de
limpeza; varrer pisos; montar balancim; limpar móveis e equipamentos; utilizar
epi; verificar funcionamento de equipamentos e instalações elétricas e de
iluminação; aspirar pó; selecionar produtos e material; controlar o estoque de
material; inspecionar local a ser trabalhado; secar pisos; relatar avarias nas
instalações; remover resíduos dos vidros; limpar superfícies (paredes, pisos,
etc); operar equipamentos; montar cadeirinha; diluir produtos (químicos e de
limpeza); usar uniforme; solicitar equipamentos e materiais; Zelar pela
segurança da instituição, impedindo a entrada de pessoas estranhas e sem
autorização; Zelar pela segurança dos profissionais, orieniando-os sobre as
normas disciplinares para manter ordem e evitar acidentes; Executar outras

tarefas correlatas, de acordo com as necessidades do Setor de Saúde e
Transporte, conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.9

DIGITADOR

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupaçüo - CBO compatível c o de n.° 4121-10 - (Digitador).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Digitador. constante
da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o

registro

de

preços

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

complementares e

temporárias:
5.2.9.1

Descrição sumária
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Organizam a rotina de serviços e realizam entrada
operando impressoras e microcomputadores - desktop
transcrevem informações; atendem necessidades do
externos; supervisionam trabalho e equipe e negociam
5.2.9.2

e transmissão de dados,
ou notebooks; registram e
colaboradores internos e
serviço com cliente.

Qualificação mínima

<

Ensino Médio completo.

Ser maior de vinte e um anos.
5.2.9.3

Atribuições

Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, pelos
meios

existentes

no

local

de

trabalho;

Operar

teleimpressores,

microcomputadores e outros periféricos; Registrar e transcrever informações,
operando equipamento de processamento de dados ou assemelhados, atendendo
às necessidades dos clientes internos e externos; Receber sinal

sonoro ou

relatórios, mediante ponto eletrônico ou similar - e realizar as tarefas de registro

e transmissão de dados a partir das informações recebidas; Executar, sob
supervisão, atividades técnicas especializadas de grande responsabilidade e
complexidade

nos

lançamentos

dos

dados;

Realizar

atividades

de

operacionalização de programas em informática; Operar equipamentos máquinas
digitadoras ou similares, computadores desktop, nolebooks. para transcrição de
dados, através de digitação, de acordo com documentos de entrada, instruções de
"lay-outs" dos

relatórios

de saída

e

utilizando

programas desenvolvidos;

Selecionar programas de digitação para execução dos trabalhos de transcrição de
dados, buscando maior agilidade e eficiência; Controlar a gravação de arquivos
de dados transcritos, por medida de segurança; Preparar relatórios sobre as

atividades de digitação desenvolvidas; Zelar pela conservação dos equipamentos
operados, computadores desktop - notebooks - impressoras e demais
equipamenlos efetuando limpeza dos mesmos, conforme especificações técnicas,
bem como solicitando manutenção quando problemas forem detectados; Prestar
orientação e efetuar treinamento de novos digitadores, sempre que necessário;
Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu
superior; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato;
Executar as

demais atividades

inerentes ao

cargo

e

necessárias

ao

bom

desempenho do trabalho, conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações

-CBO.

6.

DAS DEMANDAS ESTIMADAS

6.1
Os serviços serão executados conforme as demandas da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme meras estimativas dispostas no quadro abaixo:
Número
Itens

Categoria

Máximo
estimado de

Profissionais

Unidade
Hora
Máxima
por Dia

Dias

de

Horas

Medida

Registradas

em

Máximas

Horas
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1

Apoio Administrativo

3

6

150

hora

2700

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

hora

7200

3

Enfermeiro

4

6

150

hora

3600

4

Motorista

4

6

150

hora

3600

5

Recepcionista

4

6

150

hora

3600

6

Vigia

5

6

150

hora

4500

7

Visitador Sanitário

4

6

150

hora

3600

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

hora

7200

9

Digitador

4

6

150

hora

3600

6.2

As quantidades de pustus são meramente estimativas c poderão ou não serem

implementadas no todo ou cm parte, ao longo da vigência da Ata de Registro de

Preços dependendo unicamente das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
devendo a Contratada estar preparada

para atendimento em situações consideradas

emergenciais, eminentes ou não e temporárias.

7.

DO CONTROLE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E LOCAIS
7.1 Os serviços poderão ser prestados nos horários de horário comercial entre as
07h00min às 18h00min, e em horários especiais noturnos, caso necessário, de segundafeira a sexta-feira, nos finais de semana ou em feriados dependendo unicamente das
demandas advindas da Secretaria Municipal de Saúde para cada execução de serviços.
7.2

Caso o horário de expediente do órgüo seja alterado por determinação legal ou

imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários
da prestação de serviços para atendimento da nova situação.
7.3

Tendo em vista as disposições e funções para execução de serviços enumerados no

Item 5 deste Termo de Referência, no Artigo 74, §2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho, e no Artigo 2o da Portaria n.° 373 de 25/02/201 1. do Ministério do Trabalho e
Emprego, a Contratada deverá realizar o controle de jornada de trabalho para controle de
assiduidade e pontualidade de seus empregados.

7.3.1

O controle da jornada de serviços executados nas dependências da Contratante

deverá ser efetuado por meio de sistema alternativo de controle de jornada de trabalho,
a saber: a) cartão de ponto manual; b) biometria; c) controle de ponto por cartão
magnético; d) sistema de ponto eletrônico alternativo; e) folha de ponto manual; ou
outros permitidos por lei.

7.3.2 A jornada estimada conforme cada uma das demandas apresentadas pela
Secretaria Municipal de Saúde para cada posto de serviço, tratam-se de hipóteses de
contratação de tempo parcial ou "part time" previsto no An. 58-A da Consolidação
das Leis Trabalhistas portanto os salários a serem pagos pelos períodos executando os
servi serão proporcionais às jornadas ocorridos em cada competência mensal.
7.4 A cada demanda para execução de serviços a Secretaria Municipal de Saúde emitirá
um Contrato, Nota de Empenho ou a Ordem de Serviço, a seres firmados e terão
individualmente o período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para cada profissional em
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cada função demandada, que serão computados a partir do início previsto para execução
dos serviços dispostos.
7.5

O órgão gerenciador não irá realizar qualquer contratação proveniente da Ata de

Registro de Preços, as quantidades estimadas a serem contratadas serão provenientes do
Fundo Municipal de Saúde de Coribe.
7.6

A prestação dos serviços, cujos preços serão registrados através da Ata de Registro

de Preços, deverão ser solicitados mediante a apresentação da Nota de Empenho, Contrato

ou Ordem de Serviço - OS correspondente.
7.7

Cada Ordem de Serviço - OS conterá, sucintamente:

a) Ordem de Serviço n.° 007/2020;

b) Ata de Registro de Preços n.° 007/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020;
c) Razão Social do Fornecedor, n.° do CNPJ, Endereço; Telefone e e-mail;
d) Número do Item;
e) Local e descrição dos serviços a serem executados;
0 Quantidade solicitada estimada; e
g) Valor registrado e valor total.

7.8

A Nota de Empenho e a Ordem de Serviço - OS poderão ser transmitidas à

fornecedora por meio de fax ou meio eletrônico, poderá ser emitida mais de uma Nota de
Empenho, Contrato ou Ordem de Serviço - OS por mês.

7.9 A empresa fornecedora llcará obrigada a atender todas as Nota de Empenho,
Contrato ou Ordem de Serviço emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços,
mesmo se a execução delas decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento.

8.

DO INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1

A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, quando solicitados,

deverão ser iniciadas em, no máximo de 48 (quarenta c oito) horas, contados da
assinatura do contrato ou ordem de serviço, devendo a Contratada, nesse prazo, alocar a
mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem fixados pela Contratante,
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
assumir cada um dos serviços contratados e demandados pela Secretaria Municipal de
Saúde.
8.2

A cada solicitação da Contratante para nova contratação, inclusive quando da

necessidade de substituições, a Contratada terá até 48 (quarenta e oito) horas para

atendê-la, devendo, neste prazo, efetuar o recrutamento, a seleção e o encaminhamento dos
novos profissionais às áreas demandantes.

8.2.1

O

preenchimento

para

a

execução

dos

serviços

afetas

às

categorias

profissionais será realizado após análise e atendimento das exigências mínimas
contidas neste Termo de Referência pertinente a cada função a ser exercida submetida
à aprovação da Contratante.

8.2.2 Aprovado pela Contratante o currículo indicado, o profissional será alocado
pela Contratada e dar-se-á inicio à contagem do tempo de disponibilidade do
profissional, para fins de efetiva prestação dos serviços e de faturamento.
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8.3

Será de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a prestação dos serviços

durante nos dias c horários definidos pela Contratante.
8.4

A Contratante reserva-se o direito de, eventualmente, não solicitar a substituição do

profissional (cobertura) e, nessa hipótese, as horas ainda não realizadas referentes ao posto
vago não serão computados para pagamento de qualquer medição.
8.5

Os serviços especificados no contrato não excluem oulros, de natureza similar, que

porventura se

façam

necessários

para

a

boa

execução da tarefa estabelecida pela

Contratante, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante
de suas obrigações.
8.6

A

escolaridade

de

cada

profissional

deverá ser comprovada

pela

Contratada,

mediante a apresentação de diploma ou certificado emitido por instituição legalmente

reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, exceto para aqueles cargos que exigem
como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto, nesses casos a escolaridade

poderá ser comprovada por declaração do recrutado.
8.7

A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da Contratante,

cabendo à Contratada recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação para análise
e aprovação da Contratante, de forma a respeitar o prazo máximo de 48 (quarenta c oito)
horas, para encaminhamento do novo profissional à área demandante.

9.

DAS ESPECIFICAÇÕES E DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS UNIFORMES
9.1
A Contratada deverá fornecer aos seus empregados, desde início de cada uma das
execuções dos serviços demandados, uniformes novos ou em perfeito estado de
conservação, submetendo-os previamente à aprovação do Fiscal da Contratante.
9.1.1

A cada novo contrato ou ordem de serviço demandado para a empresa

Contratada, está deverá manter seus colaboradores com os uniformes devidamente
novos ou usados contando que estejam em perfeito estado de conservação.
9.1.2

A Contratada também deverá substituir os uniformes que apresentarem

defeitos ou desgastes, sem qualquer custo adicional para a Contratante ou mesmo para
os empregados.

9.2

Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais

deverão ser repassados aos seus empregados.

9.3

As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade,

duráveis e que não desbotem facilmente, compatível com o clima do Município de Coribe

e, se for o caso, com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de
Trabalho.
9.4

Os

uniformes

deverão

conter

o

emblema

da

Contratada,

de

forma

visível,

preferencialmente, no blazer ou na própria camisa, podendo para isso conter um bolso, do
lado esquerdo, para a sua colocação; ou no mínimo deverão portar crachá com foto e
identificação da empresa e do nome do profissional.

9.5 Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável de boa qualidade,
não sintético.
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9.5.1

Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação

médica, não possa calçar sapato (fechado) o mesmo deverá ser substituído por
sandália em couro maleável natural, na cor preta.
9.6

As empregadas da Contratada que sejam gestantes deverão ser fornecidos uniformes

apropriados, substituindo-os sempre que necessário.

Categoria Profissional

Quant.

Tipo üc Uniforme

Anual

FEMININO
Blusa branca de mangas compridas c/ou curtas, abotoamento
frontal comendo a identificação da Contratada - 3 peças
Saia, calça comprida ou vestido na cor preta - 2 peças
Sapato em couro, na cor prela - 2 pecas

Apoio Administrativo

MASCULINO

Recepcionista

Camisa

branca

de

Digitador

abotoamento frontal contendo a identificação da Contratada

mangas

compridas

e/ou

curtas,

02

- 3 peças

Calça comprida na cor preta - 2 peças
Sapato cm couro, na cor preta - 2 pares
Cinto em couro, na cor prela - 2 peças
Meia, na cor preta - 2 pares

Camiseta (padronizada, em malha de algodão, com mangas

Visitador Sanitário

curtas c/ou compridas - 3 peças

Motorista

Calça comprida (padronizada) na cor preta, em brim ou tipo

Enfermeiro

jeans - 2 peças

Vigia

Cinto em couro, na cor preta - 2 peças

Auxiliar de Serviços Gerais

Meia, na cor prela - 2 pares

Técnico de Enfermagem

9.7

Sapato/bota/bolina,

___

em

couro,

com

solado

antiderrapante - 2 pares

02

baixo,
__

Os uniformes, vestimentas e equipamentos de EP1 de uso obrigatório a serem

utilizados em ambiente hospitalar no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, nas

Unidades Básicas de Saúde - UBSs, nos logradouros da sede ou do interior do Município e
bem como em qualquer outro estabelecimento de saúde existentes ou em novos ambientes,
considerando estes Iratar-se de proteções individuais que sào utilizados por padrüo e os

novos que estão sendo adotados e sob constante providencias pelo Município para o
enfreniamento da pandemia e serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
10.

DO PREPOSTO DA CONTRATADA

10.1 A Contratada manterá, durante todo o período de vigência de cada contrato, um
Preposto. com fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo
indicá-lo mediante declaração específica, logo após a assinatura de quaisquer Contrato,
Noia de Empenho ou Ordem de Serviço, na qual constarão todos os dados necessários, tais
como nome completo, números de identidade e do CPF, endereço e telefones residencial e

de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.
10.1.1

O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas

dos serviços prestados.

Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Caribe ■ Bahia ■ CEP 47,690-000

Telefones: 773480.2120 - 3480.2J30
CNPj n.o 13.912.084/0001-81

54

<

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae3ed259-74ac-43c5-91a7-3f3d7c2e186a

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
10.1.2

A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as

orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas
e de Segurança e Medicina do Trabalho.
10.2 Na designação do Preposto é vedada a indicação dos próprios colaboradores
(responsáveis pela prestação dos serviços junto à Contratante) para o desempenho de tal
função.
10.3 O

Preposto

designado

nüo

necessitará

permanecer

em

tempo

integral

à

disposição da Contratante, devendo, contudo, serem observadas as exigências contidas
no subitem 10.1, no tocante à disponibilização de todas as informações requeridas, de

forma a garantir o pronto atendimento a quaisquer solicitações da Contratante.
10.4 A

Contratada

deverá

instruir seu

Preposto

quanto

à

necessidade de atender

prontamente a quaisquer solicitações da Contratante, do Fiscal do Contrato ou de seu

substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes,

inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a
legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam

corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.
10.5 São atribuições do Preposto, dentre outras:
10.5.1

Comandar, encaminhar, coordenar e controlar a execução dos serviços

contratados, nas dependências da Contratante;
10.5.2

Zelar

pela

segurança,

limpeza e

conservação

dos

equipamentos

e das

instalações da Contratante colocados à disposição dos empregados da Contratada;
10.5.3

Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações

emanadas das autoridades da Contratante e da Fiscalização do contrato;

10.5.4

Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da

Contratante e/ou pela Fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações
contratuais, em tempo hábil, conforme estabelecido no subitcm 12.9.
10.5.5

Reportar-se ao Fiscal do(s) contrato(s) para dirimir quaisquer dúvidas a

respeito da execuçSo dos serviços e das demais obrigações contratuais;
10.5.6

Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e

qualquer irregularidade observada;
10.5.7

Garantir

que

os

funcionários

se

reportem

sempre

u

Contratada,

primeiramente, e não aos servidores/autoridades da Contratante, na hipótese de

ocorrência de problemas relacionados à execução contratual;
10.5.8

Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer

outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços
contratados;

10.5.9

Encaminhar ao Fiscal do contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços

prestados, bem como toda a documentação complementar exigida no subitcm 12.33.1;

10.5.10 Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos
serviços prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que
solicitado;
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10.5.11

Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da Contratada,

respondendo perante a Contratante por todos os atos e fatos gerados ou provocados
por eles.

11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1

Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.

11.2

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

11.3

Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa prestar os serviços,

por meio dos seus empregados, dentro das normas do contrato.

11.4

Propiciar acesso aos empregados da Contratada às suas dependências para a

execução dos serviços.
11.5

Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços,

que venham a ser solicitados pela Contratada.

11.6

Acompanhar

e

fiscalizar

a

execução

do

contrato,

por

meio

de

servidor

especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n.° 8.666/1993.
11.7

Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela

empresa Contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito
pela Contratante.

11.8
Fiscalizar, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores
constantes do anexo do Termo de Referência - Acordo de Níveis de Serviço - ANS,
impondo, conforme o caso, as sanções financeiras por metas nào atingidas.
11.9

Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a

prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.
11.10 Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte c quatro)
horas, de qualquer empregado ou mesmo do Preposto da Contratada que não mereça
confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização
ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que

lhe foram designadas.
11.11

Comunicar, por escrito, à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do serviço.
11.12

Impedir que terceiros executem o objeto desie Termo de Referência.

11.13 Não permitir que os profissionais executem larefas em desacordo com as condições
pré-estabelecidas.
11.14 Exigir, sempre que necessário os documentos comprobatórios do pagamento de
pessoal ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre
eles os previstos na TN n.° 05/2017 e suas alterações.

11.15 Comunicar oficialmente, por escrito, à Contratada quando houver necessidade de
substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta ou atrasos,
considerando que as contratações estarão consubstanciadas em horas efetivamente
trabalhadas.
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11.16 Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da
Contratada e sua situação junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CE1S, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa disponível no Portal do CNJ e do Sistema Nacional de Inabilitados e
Inidôncos, mantido pelo Tribunal de Contas da União - TCU. além das demais Certidões
Negativas das Receitas Federal, Estadual, Municipal, Certidão FGTS e a Certidão
Trabalhista.

11.17 Proceder as vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio
do Fiscal do contraio, cientificando o Preposto da Contratada e determinando a imediata
regularização das falhas eventualmente detectadas.

11.18 Acompanhar a utilização dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não
apresentarem boa qualidade e perfeito caimento nos profissionais, ou ainda os que
estiverem em desacordo com as especificações exigidas.

11.19 Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e

regulamentares

cabíveis,

garantidos o contraditório e a ampla defesa.
11.20 Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao
princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de oficio do Simples
Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.° 123. de 14
de dezembro de 2006 e alterações, caso a Contratada optante pelo Simples Nacional não
efetue a comunicação no prazo assinalado no suhitcm 12.43.

11.21

Em

caso

de

indício

de

irregularidade

no

recolhimento

das

contribuições

previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do
Brasil-RFB;

11.22

Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS,

deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

12.
12.1

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Recrutar,

selecionar e

encaminhar

à

Contratante,

no

prazo

máximo

de

48

(quarenta c oito) horas após a solicitação, os profissionais necessários à realização dos
serviços, aptos ao início imediato das atividades no posto, nos horários e pelos prazos

inicialmente determinados, para os quais poderão ser designados, de acordo com o
quantitativo solicitado e com a qualificação mínima definida neste Termo de Referência.
12.2

Apresentar ao Fiscal do contrato, e sempre que solicitado, atestados, comprovantes

e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a
seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou
com a prestação dos serviços contratados.

12.3
Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos
serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego
de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos.
12.4

Manter

seus

empregados

sempre

atualizados,

por

meio

da

promoção

de

treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e
participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e
sempre que a Contratante entender conveniente.
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12.5

Fornecer quando solicitado na prestação dos serviços de cada contrato ou ordem de

serviço, e manter atualizada junto ao Fiscal do contrato, em Coribe. relação nominal dos
empregados, indicando nome completo, função, local e horário, números de carteira de
identidade RG e de CPF, endereço e telefones residenciais e número de celular.
12.6

Responsabilizar-se

integralmente

pelos

serviços

contratados,

nos

termos

da

legislação vigente.
12.7

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas

disciplinares determinadas pela Contratante.

12.8

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,

encaminhando profissionais que sejam portadores de atestados de boa conduta e demais
referências, tendo quando exigível funções profissionais legalmente registrados.
12.9

Manter a disciplina nos locais de prestação dos serviços, retirando no prazo

máximo de 02 (duas) horas após notificação, qualquer empregado considerado com
conduta inconveniente pela Contratante, considerando que os prazos dos contratos ou
ordens de serviços serão computados em horas.

12.10 Fornecer uniformes completos, para cada profissional colocado para a execução de
cada um dos serviços demandados, conforme especificações mínimas contidas no Item
9. todos sujeitos à aprovação da Contratante, vedado o repasse dos respectivos custos aos
seus empregados.
12.10.1

Substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, sem qualquer

custo adicional para a Contratante ou para os empregados.

12.11

Os funcionários deverão ser orientados a se apresentarem sempre limpos, asseados

e vestidos com decoro, devendo seres substituídos imediatamente o(s) funcionário(s) que
não se portar de acordo com esta exigência.
12.12

Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do contrato, a

assiduidade e a pontualidade na execução dos serviços, bem como as ocorrências havidas.
12.13 A Contratada deverá ter um preposto responsável pelos serviços, com a missão de

garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária
aos execulantes dos serviços. Este Encarregado terá, entre suas obrigações, a de reportarse, quando houver necessidade, ao Fiscal de cada contrato e a de tomar as providências

pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na execução de cada
contrato, além de cuidar da disciplina, controlar a freqüência e a apresentação pessoal dos
empregados, manter contato com a fiscalização do contrato sempre que necessário.
12.13.1 O Fiscal do contrato poderá ter acesso ao controle de freqüência diária dos
empregados da Contratada vinculados ao contrato sempre que juigar necessário.

12.14 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu Preposto.
12.15 Instruir os seus empregados, quanto à normas de segurança e de prevenção e
combate a incêndios nas dependências dos edificios em que serão prestados os serviços.
12.16 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta
execução dos serviços.

12.17 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, prestando
todos os esclarecimentos e informações solicitados, respondendo prontamente às
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reclamações formuladas e também as solicitações diversas, no prazo máximo de 24
(vinte c quatro) horas, a contar da comunicação do Fiscal.
12.18 Responder

por

quaisquer

comprovadamente causem ao

prejuízos

que

seus

empregados

ou

prepostos

patrimônio da Contratante, ou a terceiros, durante a

permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa,

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente.
12.19 Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais,
indenização trabalhista e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste
contrato, lendo em vista que os empregados da empresa nãu terão nenhum vínculo com
a Contratante.
12.20

Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de

admissão quanto ao longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os
exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes
anualmente ou sempre que solicitado pela Contratante.

12.21

Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos

empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta,

férias, descanso semanal, licença, demissão, paralizações, greves e outros dessas espécies,
de forma a evitar a interrupção dos serviços, obedecidas as disposições da legislação
trabalhista vigente.

12.22 Fornecer ao Fiscal do contrato relações nominais de licenças, faltas etc, se houver,

bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos.
12.23

Pagar, até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus

empregados utilizados nos serviços contratados, de modo a possibilitar a conferência do
pagamento por parte da Contratante, bem como recolher no prazo legal, os encargos

decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações
respectivas.

12.23.1

Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no subitem acima, a

Contratada deverá apresentar justificativa, a llm de que a Contratante possa verificar a
realização do pagamento.
12.24 Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos
pagamentos das faturas pela Contratante.
12.24.1 O atraso no pagamento de fatura por parte da Contratante, decorrente de
circunstâncias diversas, não exime a Contratada de promover o pagamento dos
empregados nas datas regulamentares.

12.25 Controlar a freqüência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e
apresentar relatórios mensais de freqüência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da
elaboração da fatura mensal.

12.26 Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre os
Gestores e Fiscais da Contratante e o Preposto da Contratada de forma permanente,
incluindo em dias não úteis.

12.27 Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria Contratada, os
principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados.
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12.28 Efetivar a reposição dos serviços, sempre que solicitado pcia fiscalização, nos
prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência de qualquer profissional para a
execução dos serviços, atendendo às mesmas exigências de qualificação feilas em relação

ao substituído, nos seguintes casos:
12.28.1

Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria,

no prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar da ciência da ausência do profissional;

12.28.2 Gozo de íerias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a
partir da data de início do período, sendo que a empresa deverá apresentar a
documentação do profissional que fará a cobertura provisória do posto com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência cm relação ao início das atividades;

12.29 Haverá sempre a necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de
ausência temporária, nos termos do Item 12.28.1 e 12.28.2, porque apenas serão
computados para o pagamento mensal os horários efetivamente prestados, ensejando
sanção à Contratada pelas ausências.
12.30 Relatar, por escrito, ao Fiscal do Contrato toda e qualquer anormalidade observada
afeta à prestação dos serviços.
12.31 Obrigar-se a

manter

rigorosamente em

dia o

pagamento

das obrigações

trabalhistas devidas aos seus funcionários.

12.32 Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e a se
apresentem sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local
de prestação dos serviços.

12.33 Apresentar à Contratante, em observância às disposições da IN n.° 05/2017. nos
seguintes prazos, as informações e/ou documentos listados abaixo:
12.33.1 Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso:
a) Nota Fiscal/Fatura e Planilha de Medição dos horários executados;

b) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União - CND;
c) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CKF; e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
12.33.2

Quando solicitado pela Contratante, caso haja considerando tratar-se de

serviços de horistas:

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

Contratante;

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos
serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de

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

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

f) Demais documentos necessários para a comprovação do cumprimento das
cláusulas contratuais por parte da empresa.
12.33.3

r

Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de

prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

^^

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de

serviço, caso haja considerando tratar-se de serviços de horistas, devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS. referentes
às rescisões contratuais;

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS
de cada empregado dispensado; e
d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
12.34

Cabe ainda, à Contratada, assumira responsabilidade por:

a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus

empregados

não

manterão

nenhum

vínculo

empregatício

com

o

Contratante;
b) Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus
empregados

durante

a

execução

deste

contrato,

ainda

que

acontecido

em

dependência da Contratante;

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

d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.
12.35 Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de
pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas.
12.36 Estar ciente que, a partir da assinatura de cada contrato, a Contratante fica
autorizada a realizar o desconto na fatura c o pagamento direto dos salários e demais
verbas trabalhistas aos trabalhadores quando houver falha no cumprimento das
obrigações contratuais por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem
prejuízo das sanções cabíveis.

12.37 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
do contrato sem a prévia autorização da Contratante.
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12.38 Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros.
12.39 Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade
exigidas no edital.
12.40 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, nos termos do artigo 4o, I, da Lei n.° 13.979/2020.

r

12.41 Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra
utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do contrato, em consonância com as
prescrições insertas no anexo Vlll-B. da IN n.° 05/2017.

L
'
^-««

12.42 Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob
pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

12.43 Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias
após a assinatura do contraio, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e

recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal reaime tributário) às
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no
inciso II. do § Io, do artigo 30, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações.

12.44 Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos
serviços, a emissão do Cartão Cidadão, expedido pela Caixa Econômica Federal, para
todos os empregados, caso seja obrigatório considerando tratar-se de serviços de horistas.
12.45 Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos
serviços, o acesso de seus empregados, via internei, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as
suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.
12.46 Oferecer

todos

os

meios

necessários

para

que

seus

empregados

obtenham

prontamente os extratos de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
12.47 Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela

Contratante, os exames médicos admissionais dos empregados da Contratada vinculados
ao contrato.

12.48 Apresentar todos os documentos exigidos neste Termo de Referência quando do

início da prestação dos serviços, sempre que houver admissão de novos empregados.
12.49 E expressamente vedado à Contratada:
12.49.1

Alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente

contrato, nas dependências do órgão Contratante, familiar de agente público que
neste exerça cargo em comissão ou função de confiança;

12.49.1.1

É considerado familiar, nos termos do art. 2o, III. do Decreto

7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral,
por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

12.49.1.2 No momento da contratação, a Contratada deverá providenciar que o
funcionário assine declaração informando não ser familiar de agente público
que na Contratante exerça cargo em comissão ou função de confiança;
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12.50 Cumprir o Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no
Anexo II do Termo de Referência - Acordo de Níveis de Serviço (ANS), sujeitando-se aos

ajustes de pagamento por metas não atingidas.

13.
13.1

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor

poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela
Contratada:
a) Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar o desperdício de água
tratada e

mantendo critérios especiais e

privilegiados para aquisição e

uso de

equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo;
b) O Preposlo deve atuar como facilitador das mudanças de comportamento dos
empregados da Contratada;

c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas; e
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo
de energia e água.

13.2
A Contratada deverá orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no
desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos, em
recipientes
para
coleta
seletiva
nas
cores
internacionalmente
identificadas,
disponibilizados pela Contratante.
13.3

A Contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e

o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus
empregados.

13.4

São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou

estado civil na seleção de pessoal no quadro da empresa.

13.5 A Contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos
serviços.

13.6 A Contratada deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs
aos funcionários, quando necessário, para a execução das atividades de modo confortável,
seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no
ambiente de trabalho.

13.7 A Contratada deverá observar a Resolução CONAMA n.° 401/2008, para a
aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de
sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e
mercúrio.

13.8 A Contratada deverá diminuir o uso de copos descartáveis na prestação de serviços
nas dependências do órgão ou entidade, substituindo-os por garrafinhas (squezze) para os
funcionários.

13.9 E obrigação da Contratada destinar de forma ambientalmente adequada todos os
materiais e equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços.
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13.10 A Contratada deverá orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no
desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos,
quando houver.

13.11

Deverá, se possível, adotar práticas de sustenlabilidade e de racionalização no uso

de materiais e serviços.

13.12 Nao manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor
de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de
idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.
14.

DA AVALIAÇÃO CUSTO

14.1

O Município realizou o valor estimado consubstanciado em seus próprios valores

praticados em âmbito local, e por Iratar-se de serviços eventuais e com apenas a garantia
mínima ao fornecedor de execução de 24 (vinte horas) para cada demanda por cada
profissional solicitado. Considerando a natureza do Sistema de Registro de Preços os
serviços ao longo de cada competência mensal poderá ser nenhuma, apenas uma ou mais
durante, e em qualquer destes casos é responsabilidade da empresa em disponibilizar os
profissionais para execução dos serviços propostos pela Secretaria Municipal de Saúde.
14.2

Objetivando uma melhor vantajosidade o Município de Coribe almeja o pleno

exercício do princípio da economicidade com a utilização do pagamento por hora por

serviços executados, considerando haver demasiado custos de horas improdutivas nas
demais modalidades de contratações possíveis, tais como por diárias ou valores fixos
mensais, pois existem serviços que serão realizados por um profissional ou um grupo de
profissionais em apenas algumas horas.

14.3

O custo estimado do Município foi elaborado com base nos valores dos salários

base dos profissionais que possuem o mesmo cargo ou função no Município de Coribe.
com a aplicabilidade dos encargos sociais utilizados como referência do mantido pela
Caixa Econômica Federal para o estado da Bahia com a atualização de Março de 2020,
resultando nos dados conforme quadro abaixo:
Número
Item

Funções para Serviços

Máximo

estimado de
Profissionais

Horas

Estimadas

Dias

por Dia

Horas

Valor

Registradas
Máximas

Máximo por

Valor Total
Máximo

Hora

Registrado

1

Apoio Administrativo

3

6

150

2700

12,27

33.129,00

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

7200

14.11

101.592,00

3

Enfermeiro

4

6

150

3600

35,78

128.808,00

4

Motorista

4

6

150

3600

12,27

44.172,00

5

Recepcionista

4

6

150

3600

12,27

44.172,00

6

Vigia

5

6

150

4500

12,27

55.215,00

7

Visitador Sanitário

4

6

150

3600

12,27

44.172,00

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

7200

12,27

88.344,00

9

Digitador

4

6

150

3600

12,27

44.172.00

Total Ccral Máximo Estimado

583.200,00
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15.

RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

15.1

Os serviços serão recebidos:
15.1.1

Provisoriamente, a partir da execução, para eleito de verificação da

conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
15.1.2

Definitivamente,

após

a

verificação

da

conformidade

com

as

especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que
se dará até 02 (dois) dias do recebimento provisório.

15.2

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro do prazo

fixado,

reputar-se-á como

realizada, consumando-se o recebimento

'
^^

definitivo no dia do esgotamento do prazo.

h~p

15.3

f~~

A Administração rejeitará, no lodo ou em parte, a prestação dos serviços em

desacordo com as especificações técnicas exigidas.

16.

MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1
sem

Consoante o artigo 45 da Lei n.° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá,
a

prévia

manifestação

do

interessado,

motivadamente,

adotar

providências

acauteladoras, inclusive relendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

17.

17.1

ELABORAÇÃO DESTE TERMO DE REFERENCIA

O presente Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde

em atendimento e sob a orientação das necessidades imediatas e iminentes da Secretaria
Municipal de Saúde, do Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, das Unidades
Básicas de Saúde e de toda a infraestrutura atual e provavelmente vindoura, para
atendimento à quaisquer demandas de profissionais previsíveis e imprevisíveis mediante o
enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus em lodo o Município de Coribe.
Coribe.. Bahia, XX de XXX de 2020.

Manuel Azevedo Rocha

Prefeito
Município de Coribe
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ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

ANEXOU

Pregão parafuturas e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horisias destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção a

enfreiuamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe ■ Bahia

ANEXO Il-A - INDICADOR N.° 01
PRAZO PARA ATENDIMENTO DE COBERTURA DE SERVIÇOS
Item

Dcscriç&o

Garantir
Finalidade

que

o

recrutamento,

seleção

e

encaminhamento

demandante dos profissionais necessários à

à

área

realização dos serviços,

ocorra no prazo previsto no contrato.
Prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação para
Meta a cumprir

conclusão da contratação e encaminhamento do profissional contratado à
área demandante.

Instrumento de

Ordem de Serviço - OS enviada à empresa pela Fiscalização do contrato

medição

via e-mail. ou entregue em mãos ao Encarregado-Geral.

Mensagens eletrônicas e/ou correspondências oficiais trocadas entre a
fiscalização do contrato e a empresa.
Contagem de prazo de atendimento:

Forma de

Início - Data da Ordem de Serviço - OS ou mensagem eletrônica da

acompanhamento

fiscalização do contrato contendo a solicitação;
Fim - Comprovação formal, pela área demandante ou por documento
apresentado pela empresa (OS ou outro), da data em que o profissional
foi encaminhado à área demandante.

Periodicidade

Mensal.

Média ponderada do tempo de atendimento para as Ordens de Serviço
Mecanismo de

Cálculo

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

Início de Vigência

Faixas de ajuste no
pagamento

Descontos

Adicionais Reincidência

Início da vigência do contrato ou ordem de serviço.
I.
II.
III.

0 < X <_72 : 100% do valor da fatura mensal;
72 < X <_240 : 95% do valor da fatura mensal;
X > 240 : 90% do valor da fatura mensal.

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado
desconto adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.

Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que deu

causa a ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.

I.Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a fiscalização
do contrato deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando
avaliar as medidas necessárias ao saneamento do problema e a não

Observações

incidência de ajustes no pagamento.
2. Todas

as

ocorrências

deverão

ser

formalmente

registradas

acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração
resultados alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.
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ANEXO II-B - INDICADOR N.° 02

PRAZO PARA REPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA
Item

Descri çHo

Garantir

que

a

substituição

dos

profissionais

titulares

ausentes,

necessária para evitar interrupção dos serviços, ocorra no

Finalidade

prazo

previsto no contraio.
Prazo máximo de 04 (quatro) horas após a solicitação para efetivar a
substituição do

Meta a cumprir

titular,

com encaminhamento do

profissional

de

cobertura à área demandante.
Instrumento de

Solicitação enviada à empresa pela fiscalização do contrato via e-mail.

medição

ou entregue em mãos ao Encarregado-Geral.
Mensagens

eletrônicas

e/ou

correspondências

trocadas

entre

a

fiscalização do contraio e a empresa.
Contagem de prazo de atendimento:

Forma de

Início - Data da mensagem/ correspondência contendo a solicitação da

acompanhamento

fiscalização do contrato;

Fim - Comprovação formal da data em que a resposta foi encaminhada
pela empresa à fiscalização do contrato.
Periodicidade

Mensal.

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

Mecanismo de Cálculo

de horas para atendimento de todas as solicitações / Quantidade total
de solicitações = Y.
Início de Vigência

Início da vigência do contrato.

Faixas de ajuste no
pagamento

I.

0 < Y <_06 : 100% do valor da fatura mensal;

II.

06 < Y <_12 : 95% do valor da fatura mensal;

111.

Y > 12 : 90% do valor da fatura mensal.

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado
Descontos Adicionais Reincidência

desconto adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.
Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que
deu causa a ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.
1.

Caso

haja

impedimentos

para

cumprimento

dos

prazos,

a

fiscalização do contrato deverá ser comunicada imediatamente, por
escrito, visando avaliar as medidas necessárias ao saneamento do
Observações

problema e a não incidência de ajustes no pagamento.

2.

Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para

acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos
resultados alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.
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ANEXO II-C - INDICADOR N.° 03

PRAZO DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO
Item

Descrição

Garantir

Finalidade

um

atendimento

célere

da

empresa

às

demandas

da

fiscalização do contrato.

Prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento das

Mela a cumprir

solicitações do Fiscal do contrato relativas à execução do mesmo.

Instrumento de

Solicitação enviada à empresa pela fiscalização do contrato via e-mail,

medição

ou entregue em màos ao Encarregado-Geral.
Mensagens

eletrônicas

e/ou

correspondências

trocadas

entre

a

fiscalização do contrato e a empresa.
Contagem de prazo de atendimento:

Forma de

Início - Data da mensagem/ correspondência contendo a solicitação da

acompanhamento

fiscalização do contrato;

Fim - Comprovação forma! da data em que a resposta foi encaminhada
pela empresa à fiscalização do contrato.
Periodicidade

Mensal.

Média

ponderada

do

tempo

de

atendimento

das

solicitações

encaminhadas pela fiscalização do contrato ao Encarregado-Geral no

mês. sendo a unidade mínima de medida = 24 horas (01 dia).
Quantidade total de horas para atendimento de todas as solicitações /

Mecanismo de Cálculo

Quantidade total de solicitações = Z.
Início de Vigência

Início da vigência do contrato.
I.

Faixas de ajuste no

II.

pagamento

III.

0 < Z <_3Ü : 100% do valor da fatura mensal;

30 < Z <J00 : 95% do valor da fatura mensal;
Z > 100 : 90% do valor da falura mensal.

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado
Descontos Adicionais -

desconto adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.

Reincidência

Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que
deu causa a ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.
3.

Caso

haja

impedimentos

para

cumprimento

dos

prazos,

a

fiscalização do contrato deverá ser comunicada imediatamente, por

escrito, visando avaliar as medidas necessárias ao saneamento do
Observações

problema e a não incidência de ajustes no pagamento.
4.

Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para

acompanhamento pela

fiscalização do contrato e mensuração dos

resultados alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.
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PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS

ANEXO III

Pregão parafuturas ti ewnluais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais lioristas destinados a
ampliação da cobertura assistcncial como uma das medidas temporárias e cmergenciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Caribe - Bahia

MEMÓRIA DE CÁLCULO

<

APOIO ADMINISTRATIVO
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO-HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço c Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Apoio Administrativo
RS

1.045,00

Valor (RS)

RS 1.045,00
Total dii Remuneração

RS

1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados cie legislação específica ou convenção coletiva de trabalho, que

concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho. Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Ser\'iç.o: ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais conto: INCHA, SESI. SENA I e SEBRA E;
GRUPO A
20.00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n."8.212/9!

Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESI

1.50% Artigo 15 Lei n."8036/90 a Art. 7" Inciso 111 CF/88

A3

SENACouSENAI

1.00% Artigo 3" Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decreto n."2.318/86

A5

SEBRAE

0.60%

Decreto n.°'6.042/2007CNAE 8121/00

A6

Salário-Educação

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

A7

SAT-GIL/RAT

3.00% Art. 3"Inciso 1 Decreto n."87.043/82

A8

FGTS

8.00% Lei n.° 7787 de 30/06/89 e DL n° 1146/70
TOTAL

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A c caracterizam-se por custos advindos da
remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados e 13° salário;
GRUPOB
17.97%

Extrato Caged - Encargos Caixa

BI

Repouso Semanal Remunerado

132

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% Art. 59/64, Lei 8213/91. art. 201. l CF/SS art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0,07%

B6

Faltas Justificadas

0.72% Artigos n. "473e S22 da CLT

B7

Dias de Chuva

2,01%

Memória Cálculos • Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

10.84%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n.°4060/62, Lei n.V.787/89 Inc. III Art. 7 CF88
Art. 7 Inciso XIX CF/88
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B9
BIO

Férias Gozadas

8,26% Artigo 142° DL 5.542/42 e Art 7 CF inc XVII

Salário Maicrnidadc

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/SS
44,88%

TOTAL

GRUPO C - São encargos de natureza indenizatória c pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contraio de trabalho.
GRUPOC

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 4S7 CLTa IncisoXXI do Artigo 7oCF/SS

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12% Artigo 4S7 CLTe Inciso XXI do Artigo 7o CF/SS

C3

Férias Indenizadas

5.05% Art. 7 Inciso XIX CF/SS

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81% Artigo 4S7 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF8S

C5

Indenização Adicional

0,42%

TOTAL

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grtipo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.
A reincidência do Grupo A de encargos sobra o Grupo 13 á devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo 13 incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88% = 16,52%

Por sua vez. sobre o A viso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o A viso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0.12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO D
Dl

D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

16,52%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado -f- Reincidência de FGTS

0.44%

sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

16,96%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo ulilizíido para apropriação dos

Encargos Sociais por parte da Caixu Econômica Federal ajustadas às características
regionais do Estado da Bahia, com vigCnciu a parlir de Marco de 2020.

113,04%

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vate-Transporte -Conforme determina o capul do art. Primeiro da Lei n." 7.4IS de 16 de dezembro de 1985:
"Art. Io, Fica instituído o vule-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residència-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermuntcipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalia de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados
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22

-

-

Desconto de Vale- Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4" da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
Desconto de Vale Transporte

Base de Calculo (RS)

I(A)

Pereccntual(%)

Valor (RS)

6.00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Custo Total (RS)

I(B)
-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias rcsideèncias.
Vale Refciçilo
II

Valor Diário (RS)

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.
Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada

de 44 horas semanais
Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeiçilo
II

Base de Calculo (RS)

(A)

Pcreccntiial (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
II

Custo Efetivo do Vale Refeiçilo
Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.

Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

ValeRcrciçüo(RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4- INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
SuhnuUlulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1.55%

52.82

3.407.54

Base de cálculo - Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPC/t. abaixo detalhado:
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1NSU1MOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
IPCA ACUMULADO

2016

2016/19

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

17.31%

1.37%
Valor - Base de cálculo x percentual.

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

52,82

MÓDULO 5 -LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do

empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n."2.369/2011 - TCU- Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro

Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

CO FINS

3.00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Lucro c Despesas Indiretas

Tributiiçílo Sobre o Faturamento

RS 420,26

RSI97J4

RS 223.12

Valor

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

R$1.045.00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

R$1.181,27
RS-

Benefícios Mensais e Diários
Instintos de Mão de Obra

RS 52.S2

C/TL

R$420.26
VALOR TOTAL

RS2.699JS

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MEMÓRIA DE CALCULO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
MÓDULO I - REMUNERAÇÃO-HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composiçilo da Remuneração

A

Salário Base para 40h

B

Insalubridode 15%

Técnico cm Enfermagem
RS

1.045,00

Valor (RS)
RS
RS
Total da Remuneração

1.045,00
156,75

RS 1.201,75

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados cie legislação especifica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário

Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA. SESl. SENAI e SEBRAE:
GRUPO A
Al

INSS - empregador

20,00%

Artigo 22 Inciso l Lei n.°8.212/91

A2

SESC ou SESl

1,50% Artigo 15 Lein."8036/90 e Ari. 7oInciso 111CF/SS

A3

SENAC ou SENAl

1.00% Artigo 3" Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0.20%

Decretou." 2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n. °6.042/2007 CNAE8I21/00

A6

Salário-Educaçüo

2,50% Artigo 8°Lei n." 8029/90 e Lei n°SI54 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3.00% Ari. 3"Inciso 1 Decreto n.n87.045/82

A8

FGTS

8.00% Lein." 7787 de 50/06/89 e DLn.°l 146/70
TOTAL

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e caracterizam-se por custos advindos da
rcmuncraçfío devida ao trabalhador sem que exista a prestaçüo do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados e 13° salário;
GRUPO B
17.97%

Extrato Caged - Encargos Caixa

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3.97%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B3

Auxilio Enfermidade

0,90%

Art. 59/64, Lei 8213/91, art. 201. 1 CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0,07%

Art. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0.72%

A rligns n. °473e 822 da CL T

10,84%

Lei n. ° 4060/62, Lei n. °7.787/89 Inc. 111 Ari. 7 CF 88

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Ferias Gozadas

8.26% Artigo 142° DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

BI0

TOTAL

44,88%
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GRUPO C - S2o encargos de natureza índenizatória c pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando

da interrupçflo do contraio de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7oCF/88

C3

Férias Indenizadas

5,05% Ari. 7 Inciso XIX CF/SS

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3.81% Artigo 4S7 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF88

C5

Indenização Adicional

0,42%

Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7oCF/88

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo H c devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44.88% = 16,52%

Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0,12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO D

Dl
D2

16.52%

Reincidência ele Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por pane da Caixa Econômica Federal ajustadas às características
regionais do Estado da Bahia, com vigência a parlir de Março de 2020.

113,04%

Encargos Sociais

1.358,46

MÓDULO3- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n.° 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"An. I" Fica instituído o vale-transportu, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipul e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ", assim sendo impossível cumprir tal

determinação no Município de Coribe - Bahia pela falta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (R$)

Vales por dia

-

Dias Trabalhados

VnIor (RS)

22

-
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do ari. 4"da Lei n" 7.4IS, de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
Desconto tlc Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

"(A)

Pereccnluui (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo tio Vale Transporte
Custo Totul (RS)

I(B)
-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se

alimentarem em suas próprias resideências.
Vale Refeição
II

Valor Diário (RS)

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.
Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Cálculo (RS)

(A)

Perecentual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Rase de Cálculo - Valor mensal do auxílio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor ilo Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Refeição
II

Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4 -INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
SubnuUlulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1.55%

60,74

3.918,67

Base de cálculo - Módulo l + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
1PCA ACUMULADO

2016

2016/19

1,37%

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

17,31%

Valor - Base de cálculo x percentual.

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Ctislu Mensal

Total dos Uniformes sob Busc de Cálculos

60,74

MÓDULO 5- LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido nu Acórdão n." 2.369/2011 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Lucro c Despesas Indiretas

Tributação Sobre o Faturamento

Valor

R$ 256,59

R$226,71

RS 483,30

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

R$1.201.75

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

R$l.358,46
R$.

Benefícios Mensais e Diários
Instintos de Mão de Obra

RS 60.74

CITL

RS483.30
VALOR TOTAL

RS3.104,25

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 14,11
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ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

MEMÓRIA DE CALCULO
ENFERMEIRO
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO- HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composiçilo tia Remuneração

A

Salário Base para 40h

B

Insalubridade 15%

Enfermeiro
RS 2.650.00

Valor (RS)
RS 2.650,00
RS 397,50
Total da Remuneração

RS 3.047,50

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva de irahalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Semiço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESl, SENAl e SEBRAE:
GRUPO A
20,00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n.°ff.212/91

Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESl

1,50% Artigo 15 Lei n°8036/90 e Art. 7" Inciso III CF/SS

A3

SENACouSENAI

1.00% Artigo 3o Lei n.° S.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decreto n."2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n." 6.042/2007 CNAESI21/00

A6

Salário-I£ducaç3o

2.50% Artigo 8o Lei n.°8029/90 e Lei n.o8i54 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

Art. 3" Inciso 1 Decreto n." 87.043/82

A8

FGTS

8.00%

Lei n."77S7 de 30/06/89 e DL n." 1146/70

TOTAL

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A c caracterizam-se por custos advindos da
remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados c i 3o salário;
GRUPOB

Extrato Caged - Encargos Caixa

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3.97%

B3

Auxilio Enfermidade

0.90% Art. 59/64. Lei 8213/91. art. 201. l CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0,07% Art. 7 Inciso XIX CF/SS

B6

Faltas Justificadas

0.72% Artigos n.°473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2,01% Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Férias Gozadas

8,26% Artigo 142" DL 5.542/42 e Art 7 CF IncXVII

B9
1310

17.97%

10,84%

Salário Maternidade
TOTAL

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n.°4060/62. Lei n.V.787/89 Inc. III Art. 7 CF88

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/SS
44,88%

Rua Bandeirantes. 285 ■ Centro ■ Coríhe - Bahia - CEP 47.690-000
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
GRUPO C - São encargos de natureza indenizatória c pagos, cm sua maioria, diretamente- ao empregado quando
da intcrrupçílo do contrato de irabalho.

GRUPOC

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7a CF/SS

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12%

Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7" CF/SS

C3

Férias Indenizadas

5,05% Art. 7 Inciso XIX CF/SS

C4

Depósito Rcsc. sem Justa Causa

3.81%

Artigo 487 CLTe Artigo 10. Inc. 1 Disp. Trans. CF88

C5

Indenização Adicional

0.42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO 0-0 Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo 13 é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo 13 incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44.88% = 16,52%

Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinte forma:
(5.00% x 8.00%) + (0.12% x 36.80%) = 0.44%
GRUPO D
Dl

D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

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

Encargos Sociais

113,04%

3.444,89

MÓDULO3- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Trunsporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 19S5:
"Art. I", Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou juridica. antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residència-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os sen>iços seletivos e os especiais. ". assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

-

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-
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ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

Desconto de Vale-Transporte-Conforme Parágrafo único do an. 4o da Lei n"7.418. de 16 de dezembro de 1985-

"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
Desconlo de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

I(A)

Perecentual (%)

Vnlor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

<

Cuslo Efetivo do Vale Transporte
Custo Totiil (RS)

I(B)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideènctas.
Vale Refciç3o

Valor Diário (RS)

11

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Cálculo (RS)

(A)

Perecentual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

liase de Cálculo - Valor mensal do auxílio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT

Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Refeição
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio

Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeiçüo (RS)
-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4 -INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submôdulo 4.1 • Instintos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1.55%

154,03

9.937.29
liase de cálculo - Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3
Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
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MUNICÍPIO DECORIBE

ESTADO DA BAHIA

IPCA ACUMULADO

2016

2016/19

1,37%

AUMENTO

TOTAL

0.24%

1,61%

17,31%

Valor - Base de cálculo x percentual.

VALOR 1)0 MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1

Custo Mensal

Total dos Uniformes sob dusc de Cálculos

154,03

MÓDULO 5 -LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/2011 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas c Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

JSSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributaçflo Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

RS574,92

RS 650,68

Valor
RS 1.2 25,60

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

R$3.047.50

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RS3.444.S9

Heneficios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 154.03

CITL

RSt. 225.60
VALOR TOTAL

R $7.872,02

NORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 35,78
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
MEMÓRIA DE CALCULO
MOTORISTA

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
l

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

13

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Motorista
RS

1.045.00

Vnlor(RS)
RS 1.045,00
Total da Remuneração

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES

SOBRE

RS 1.045,00

A REMUNERAÇÃO

Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCHA. SESI. SENA I e SEISRA E;
GRUPO A
20.00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n." 8.212/91

Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESI

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

A3

SENACou SENAI

1,00% Artigo 3aLei n."8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decreto n.° 2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n." 6.042/200 7 CNA E8121/00

A6

Salário-Educaçílo

2,50%

Artigo 8a Lei n."8029/90 c Lei n."8l54 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3.00% Art. 3"Inciso 1 Decreto n."87.043/82

A8

FGTS

8,00%

TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n. ° 1146/70

36,80%

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

Repouso Semanal Remunerado

B2

feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% An. 59/64. Lei 8213/91. art. 201. l CF/88 art 71/80

134

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0.07% Art. 7 Inciso XIXCF/88

B6

Faltas Justificadas

0.72% Artigos n.°473 e 822 da CLT

137

Dias de Chuva

2,01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Fórias Gozadas

8.26% Artigo 142a DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

BI0

17.97%

10,84%

TOTAL

Extrato Caged - Encargos Caixa

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n.°4060/62. Lein.°7.787/89 Inc. III Art. 7 CF88

44,88%
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
GRUPO C - Süo encargos de natureza indenizatória e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUPOC

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

Artigo 487 CL T e Inciso XXI do Artigo 7" CF/S8

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12%

Artigo 487 CLTc incisoXXI do Artigo 7°CF/88

C3

Férias Indenizadas

5.05% Art. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81% Artigo 487 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF88 .

C5

Indenização Adicional

0,42%

<

Lei 6.367/76 a Artigo 473 da CLT

■

14,40%

TOTAL

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não á calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo 13 é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados cm
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88%= 16,52%

Por sua vez, sobre o A viso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o A viso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinteforma:
(5,00% x 8.00%) + (0.12% x 36.80%) = 0.44%
GRUPO 1)
Dl

D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

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

Encargos Sociais

113,04%

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Tramportc -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. I", Fica instituído o vale-transporte. que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residencia-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intcrmunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regu/ares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos c os especiais.". assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Caribe - Bahia pela falia de linhas regalares de transporte coletivo.

Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4o da Lei n" 7.418. de 16 de dezembro de 19S5-

"0 empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

1(A)

Pcrcccntual(%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
Custo Total (RS)

Vale Refeição -Apesar cie previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica

opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem cm suas próprias resideèncias.

/

Vale RefeiçSo

Valor Diário (RS)

II

Custo Total (RS)

Dias Trabalhados

22

-

i

1

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

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

Base de Calculo (RS)

(A)

Pcrecentual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual • Previsto na cláusula oitava da CCT

Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale RcfeiçÜo
II

Custo Tolal (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.

Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Refeiçüo (RS)

Vale Transporte (RS)
-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4-INSUMOS
Composição dos instintos de mão-de-obra;
Suhmódulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Rase de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1.55%

52,82

3.407.54
Base de calculo - Modulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3
Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA. abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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(1

MUNICÍPIO DE CORIBE
VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

52,82

MÓDULO 5-LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de sen>iç.o acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n. ° 2.369/2011 - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se cm consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

R$197,14

RS 223,12

Valor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

RS 1.045,00

Encargos Sociais c Benefícios sobre a mão de obra

R$1.181,27

R$-

Benefícios Mensais e Diários
Insumos de Mão de Obra

RS 52,82

cm

R$420,26
VALOR TOTAL

RS2.699.3S

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
VIGIA
MÓDULO l - REMUNERAÇÃO-HORISTAS
1

<

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribc

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Vigia

RS 1.045,00
Valor (RS)

RS 1.045,00
Total da Remuneração

RS

1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais liásicos, derivados da legislação específica ou convenção coletiva cie trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como; Previdência Saciai Seguro Contra Acidente de Trabalho. Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo da Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCHA, SESI, SENAI e SEÜRAE:
GRUPO A
Al

INSS - empregador

20,00% Artigo 22 Inciso l Lein.°'8.21'2/91

A2

SESCouSESI

1.50%

Artigo 15 Lei n.°8036/90 e An. 7oInciso 111CF/SS

A3

SENACou SENAI

1.00%

Artigo 3"Lein.°8.036/90

A4

INCRA

0.20%

Decretou." 2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n. ° 6.042/2007 CNAES121/00

A6

Salário- Educação

2,50% Artigo 8oLei n."8029/90 e Lei n.°SI54 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3.00% An. 3"Inciso 1 Decreto n." 87.043/82

A8

FGTS

8,00%

TOTAL

Lei n. ° 7787 de 30/06/89 c DL n. ° 1146/70

36,80%

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

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0.90% An. 59/64, Lei 8213/91, art. 201. 1 CF/88 art 71/80

134

13° Salário

17.97%

10,84%

líxtrato Caged - Encargos Caixa

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n."4060/62, Lei n.V.787/89 Inc. III Art. 7 CF88

B5

Licença Paternidade

0,07% An. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0,72% Artigos n,"473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2,01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,1 1%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8,26% Artigo 142° DL 5.542/42 e An 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/SS

BI0

TOTAL

44,88%
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE

GRUPO C - S5o encargos de natureza indenizatória e pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7o CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12% Artigo 487 CL T c Inciso XXI do Artigo 7a CF/88

C3

Férias Indenizadas

5.05% Art. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Rcsc. sem Justa Causa

3,81%

Artigo 487 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF 88

C5

Indenização Adicional

0,42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

TOTAL

14,40%

GRUPO D - O Grupo O considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo li ê devida, pois sobre iodos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88% = 16.52%

Por sua vez. sobre o A viso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o A viso Prévio

Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinte forma:
(5.00% x 8.00%) + (0.12% x 36.80%) = 0.44%
GRUPO D
Dl
D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

16,96%

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência u purtir de Março de 2020.

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. I". Fica instituído o vale-transporte. que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento rcsidência-trabaiho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regalares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coribe - Bahia palafalta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
l

Valor Unilário(RS)

Vales por dia

-

Dias Trabalhados

Vulor (RS)

22

-

Desconto de Valc-Transporle -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro cie 1985 "O empregador participará dos gasios de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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Desconto de Vale Transporte
Perecentual (%)

Base de CfUculo (RS)

Valor (RS)

6,00%

Cuslo Efetivo do Vale Transporte
Desconto (RS)

Cuslo Total (RS)

I(B)

-

-

-

Custo Efetivo (RS)

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamenio de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem cm suas próprias resideéncias.
Vale Rcfeiçilo

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Otário - Previsto na cláusula oitava do CCT,

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Calculo (RS)

(A)

Pcrcccntuul(%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT

Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Cuslo Efetivo do Vale Rcfciç3o
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará â contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Refeição (RS)

Vale Transporte (RS)

3.1

-

-

-

Valor (RS)

MÓDULO 4-INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submódulo 4.1 - Insumos dos Uniformes

Insumos dos Uniformes
Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

52.82

3.407,54
Base de cálculo - Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS-2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

1.37%

17.31%

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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MUNICÍPIO DE CORIBE
VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal
52,82

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LDl E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDl e Tributos utilizados
tem por base a definido no Acórdão n." 2.369/2011 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se cm consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3.00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

K$ 197,14

RS 223,12

Valor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

RS1.045.00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RSl.ISl.27

RS-

Benefícios Mensais e Diários
Insumos de Mão de Obra

RS 52.S2

CITL

R$420.26
VALOR TOTAL

RS2.699JS

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MEMÓRIA DE CALCULO

VISITADOR SANITÁRIO
MÓDULO I - REMUNERAÇÃO-HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribc

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Visilador Sanitário
R$ 1.045,00

Valor (RS)
R$
Total da Remuneração

1.045,00

RS 1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho. Salário

Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA. SESl, SENAI e SEBRAE;
GRUPO A

20,00% Artigo 22 Inciso l Lei n."8.212/91

Al

INSS - empregador

A2

SESCouSESI

1.50% Artigo 15 Lei n. "S036/90 e Ari. 7" Inciso lll CF/88

A3

SENAC ou SENAI

1,00% Artigo 3"Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0.20%

Decreto n."2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n." 6.042/2007 CNA ES121/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo 8" Lei n." 8029/90 e Lei n. ° 8154 de 28/í2/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00% Ari. 3" Inciso 1 Decreto n." 87.043/82

A8

FGTS

8,00%
TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n." 1146/70

36,80%

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

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% Art. 59/64. Lei 8213/91. art. 201, l CF/88 art 7/ASO

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0.07% Art. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0.72% A rtigos n." 4 73 e 822 da CL T

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8.26%

Artigo 142" DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVIl

Salário Maternidade

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

B10

17,97%

10,84%

TOTAL

Extrato Caged - Encargos Caixa

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n."4060/62. Lei n "7.787/89 Inc. lll Art. 7 CF88

44,88%
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

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

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLTe IncisoXXI do Artigo 7"CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12% Artigo 487 CLTe IncisoXXI do Artigo 7oCF/88

C3

Férias Indenizadas

5,05% Art. 7 Inciso XIX CF/SS

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

Artigo 487 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CFSS

C5

Indenização Adicional

0,42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

TOTAL

14,40%

GRUPO D - O Grupo D considera casos da reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.
A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre iodos os pagamentos realizados cm
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88% = 16,52%

Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0,12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO D
Dl
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

16,52%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

16,96%

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

113,04%

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.4IS de 16 de dezembro de 1985:
"Art. 1" Fica instituído o valc-transporte. que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residència-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermnnicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos a os especiais. ". assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Caribe - Bahia pela falta de linhas regalares de transporte coletiva.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.418. de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à

parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

Desconto de Vale Transporte
Base de Calculo (RS)

1(A)

l'erecentual(%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
Custo Total (RS)

KB)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de pre\üsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideências.
Vale Refeiçilo

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário • Previsto na cláusula oitava do CCT.

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

Base de Cálculo (RS)

(A)

Pcreccntual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT

Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
II

Custo Efetivo do Vale Refeição

Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio

Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeiçüo (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4 -1NSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submódulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

52,82

3.407,54
Base de cálculo - Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS-2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

AUMENTO

TOTAL

1.37%

17.31%

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal
52,82

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO 5-LM E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LOI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n."2.369/2011 - TCU- Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas c Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3.00%

ISSQN

5,00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

R$197,14

RS 223,12

Valor
RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR

VALOR

CATEGORIA
Remuneração

RSl.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RSI.ISl.27

RS-

Benefícios Mensais e Diários
Insumus de Mão de Obra

RS 52,82

CITL

RS420.26

Coribe»^

VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

MEMÓRIA DE CALCULO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO- HORISTAS
1

Dados du Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribc

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Auxiliar Serviços Gerais

RS 1.045 ,00
Valor (RS)
RS
Total da Rcmuneraçito

1.045 ,00

RS 1.045 ,00

z
MB

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA. SESl. SENAI e SE13RAE:
GRUPO A
20,00%

Artigo 22 Inciso 1 Lei n.° 8.212/91

Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESl

1,50% Artigo 15 Lei n."'8036/90 a Art. 7°Inciso l/l CF/SS

A3

SENAC ou SENAI

1,00% Artigo 3"Lein."'8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decreto n" 2.31S/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n"6.042/2007 CNAE 8121/00

A6

Saiário-Educação

2,50%

Artigo 8" Lei n." 8029/90 e Lei n." 8154 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

Art. 3"Inciso 1 Decreto n."87.043/82

A8

FGTS

8,00%

Lei n."7787 de 30/06/89 e DL n." 1146/70

TOTAL

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e caraclerizam-se por custos advindos da
remuneraçüo devida ao trabalhador sem que exista a prestaçílo do serviço correspondente, tais como o repouso

semanal remunerado, feriados e 13° salário;
GRUPO B
BI

Repouso Semanal Remunerado

17,97%

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% Art. 59/64. Lei 8213/91. art. 201, i CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

B5

10,84%

Extrato Caged - Encargos Caixa
Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n.°4060/62. Lei n.°7.787/89 Inc. III Art. 7 CF88

Licença Paternidade

0,07% Art. 7 Inciso XIX CF/SS

B6

Faltas Justificadas

0,72%

Artigos n. "473 e 822 da CLT

137

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8.26% Arligo 142" DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/SS

BI0

TOTAL

44,88%
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

CRUPO C - Süo encargos de natureza indenizatoria c píigos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da intcrrupçüo do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7 ° CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12% Artigo 487 CLTc Inciso XXI do Artigo 7 "CF/88

C3

Férias Indenizadas

5,05%

C4

Depósito Rcsc. sem Justa Causa

3.81% Artigo 487 CLTe Artigo 10, Inc. l Disp. Trans. CF 88

C5

Indenização Adicional

0,42%

An. 7 Inciso XIX CF/88

■

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

<
,

MM

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36.80% x 44.88% = 16,52%

Por sua vez. sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos c/o Grupo A. da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0,12% x 36,80%) = 0,44%
CRUPOD
Dl
D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 13

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2020.

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO3- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. I", Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado

para utilização efetiva em despesas de deslocamento residència-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de Unhas regalares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excitados os serviços seletivos e os especiais.", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Caribe - Bahia pelafalta de linhas rcgulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
l

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vate-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.4IS, de 16 c/e dezembro de 1985 -

"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

"(A)

Perccentual(%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (R$)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Custo Total (RS)

MB)

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideencias.
Vale Refeição
Dias Trabalhados

Valor Diário (RS)

II

Custo Total (RS)

22

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornadai
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador,
Desconto de Vale Rcfciçflo
II

Base de Calculo (RS)

(A)

Perecentual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.

Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Refcicílo
II

Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio

Custo efetivo; valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4 -INSUMOS
Composição dos instintos de mão-de-obra:
Submódulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
lusumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

52,82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo l + Módulo 2 + Módulo 3
Percentual - Base de 20/6 corrigido pelo IPCA. abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
IPCA ACUMULADO

2016

2016/19

1,37%

17,31%

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal
52,82

Total dos Uniformes sob Bnsc de Cálculos

MÓDULO 5 - LD1 E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do

empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - C/LT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/20/1 - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Adminisiralivas e Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

coriNS

3.00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributaçilo Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

R$197,14

R$ 223.12

Valor
RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

RS 1.04'5.00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RSl.lSl.27

Benefícios Mensais e Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 52,82

CITL

R$420,26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

ÍIORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MEMÓRIA DE CALCULO
DIGITADOR
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

<

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Rcmuncraçito

A

Salário Base para 40h

Digitador

RS

1.045.00

Valor (KS)
RS 1.045,00
Tolnl da Remuneraçilo

RS 1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Senúço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCHA, SESl. SENA I e SEBRA E;
GRUPO A
20.00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n.° 8.212/91

Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESl

1.50% Artigo 15 Lei n." 8036/90 c Art. 7°Inciso IIICF/SS

A3

SENACouSENAI

1,00% Artigo 3"Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0.20%

Decreto n."2.318/86

A5

SEBRAE

0.60%

Decreto n. ° 6.042/200 7 CNA E 8121/00

A6

Salário-liducaç3o

2.50% Artigo 8" Lei n°8029/90 e Lei n°SI54 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3.00% Art. 3"Inciso 1 Decreto n."87.043/82

A8

FGTS

8.00%
TOTAL

Lei n.° 7787 de 30/06/89 c DL n." 1146/70

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A c caracterizam-se por custos advindos da
remuneração devida ao trabalhador sem que existo a prestaçüo do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados c 13° salário;
GRUPO B
BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

B3

Auxilio Enfermidade

17.97%

3,97%

Extrato Caged • Encargos Caixa

Memória Cálculos - Encargos Caixa

0,90% Art. 59/64. Lei 8213/91. art. 201. 1 CF/88 art 71/80

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0.07% Art. 7 Inciso XIX CF/88

136

Faltas Justificadas

0.72% Artigos n. "473 c 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8.26% Artigo 142" DL 5.542/42 c Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0.03%

BI0

10,84%

Lei n."4060/62, Lei n.V. 787/89 Inc. III Art. 7 CF88

B4

TOTAL

Artigo 7 Inciso XIX CF/88

44,88%
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GRUPO C - SÜo encargos de natureza indenizalória e pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contraio de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7oCF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12% Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7" CF/88

C3

Ferias Indenizadas

5,05% Art. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Rcsc. sem Justa Causa

3,81%

Artigo 487 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF88

C5

Indenização Adicional

0,42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 cia CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência cie um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo li é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo 13 incidirão os encargos de origem legai do Grupo A.
36.80% x 44,88% = 16,52%

Por sua vez. sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, c sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinteforma:
(5.00% x 8.00%) + (0.12% x 36.80%) = 0,44%
GRUPO D
Dl
D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

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

113,04%

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n.° 7,418 de 16 cie dezembro de 1985:
"Art. I". Fica instituído o vale-trcmsporte. que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas cie deslocamento residència-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.". assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Caribe - Bahia palafalta de linhas regalares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4" da Lei n" 7.418, cie 16 de dezembro de 1985 -

"O empregador participará dos gastos cie deslocamento do trabalhador com a ajuda c/e custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Cnríba ■ Bahia - CEP 47.690-000

Telefones: 773480.2120-3480.2130
CNPJn.' 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4113314b-4f73-4325-bf33-095a89ad5f42

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

Desconto de Vule Transporte

Pcrcccntual (%)

Base de Calculo (RS)

Valor (RS)

6.00%

Custo Efetivo do Vale Transporte

Desconto (RS)

Custo Totul (RS)

Custo Efetivo (RS)

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados lerdo o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideáncias.
Vale Refeição
Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto dt Vale Refeição
II

H. isc de Cálculo (RS)

(A)

Pcrcccntual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxílio.

Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconta - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale RefciçSo
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.

Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Refeição (RS)

Vale Transporte (RS)
-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4- INSUMOS
Composição dos instintos de mão-de-obra:
Submôílulo 4.1 - Insumos dos Uniformes

Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Calculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

52,82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo l + Módulo 2 + Módulo 3
Percentual- Base de 2016 corrigido peto IPCA. abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

1.37%

17,31%

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensnl
52,82

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n,"2.369/2011 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
3,00%

Despesas Administrativas e Operacionais
Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3.00%

ISSON

5,00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

RS 197,14

R$ 223,12

Valor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR

VALOR

CATEGORIA
Remuneração

RS!. 045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de ohra

R$1.181,27
RS-

Benefícios Mensais e Diários
Insumos de Mão de Obra

RS 52,82

cm

R$420,26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO IV

Pregão para futuras c eventuais Contratações de empresa /xira a execução de seniços de diversos profissionais hnrixtax destinados a
ampliação da cobertura assistência/ como uma das medidas temporárias e emergcnciais dos ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe ■ Bahia

A

Prefeitura Municipal de Coribe

Equipe de Pregüo Presencial

Ref: PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao

objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações
exigidas no Edital do Pregão Presencial em epígrafe.
1.

Identificação do Licitantc:

a.

Razão Social:

b.

CNPJn.0:

c.

Inscrição Estadual:

d.

Endereço completo:

e.

Telefone, fax, e-mail:

f

Banco, Agência e n.° da conta corrente:

2.

Condições Gerais da Proposta:

a.

a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;

b.

o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos
quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração,
inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra,
salários,

encargos

sociais,

previdenciários

e

trabalhistas,

embalagens,

transportes,

seguros, peças de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer
outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta

licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.
3.

Pelo presente Termo declaramos c garantimos que:

a. examinamos cuidadosamente lodo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele
estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar
discrepância de entendimento com relação ao Edital;
b. cumprimos plenamente as disposições nomiativas relativas ao trabalho do menor, contida
na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
c. em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto

licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto;

d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso
venha a ocorrer.
Rua Bandeirantes, 285- Centro - Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000
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4. Condições de Pagamento:

a. O prazo para pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis contados a partir do
primeiro dia útil após a execução dos serviços, ou com a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada, com os serviços solicitados, com a devida conferência e
liberação do órgão solicitante e/ou físcalizador.

<

5. Proposta de Preços
Número
II

Funções para Serviços

Máximo

estimado de
Profissionais

Horas

Horas
Estimadas

Dias

Registradas

Máximas

por Dia

1

Apoio Administrativo

3

6

150

2700

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

7200

3

Enfermeiro

4

6

150

3600

4

Motorista

4

6

150

3600

5

Recepcionista

4

6

150

3600

6

Vigia

5

6

150

4500

7

Visitador Sanitário

4

6

150

3600

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

7200

9

Digitador

4

6

150

3600

Valor por

Hora

■■m

Valor Total

Total Ccral da Proposta

6. Proposta de Preços por extenso

O valor unitário proposto do ITEM 01 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz
o valor total do item em R$ XXX:XX (xxxx xxxxxxx); ITEM 02 é de R$ XXX,XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx);

ITEM 03 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 04 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que

perfaz o valor total do item em RS XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 05 é de R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx); ITEM 06 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor
total do item em R$ XXXXX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 07 é de R$ XXX.XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$ XXX.XX (XXXX XXXXXXX);
ITEM 08 é de R$ XXX.XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); e o ITEM 09 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx),

que perfaz o valor total do item em R$ XXX.XX (xxxx xxxxxxx); perfazendo o Valor

Global do Lote Único em R$ XXX.XX (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx);

Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Coribe - Bahia - CEP 47.600-000
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7. Declaraçüo de Compromisso

Declaramos para os devidos fins, e sob as penas da lei, que caso nossa proposta sagra-se

vencedora do certame licitatório Pregão Presencial para o Registro de Preços n.°
007/2020, as Planilhas de Composição do Preços Unitário serào integralmente
entregues e perfeitamente realinhadas a proposta ou ao lance vencedor do certame em
atendimento as condições contidas no instrumento convocatório, e principalmente nos
lermos contidos na Da Formulação dos Lances, no prazo máximo de 02 (dois) úteis,

^^

sendo condição indispensável para a assinatura da Ala de Registro de Preços.

[^

^

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razüo Social da Empresa
CNPJn.0

A TENÇAO: A iicitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MUNICÍPIO DECORIBE
MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE

ANEXO V

Pregão parafaturas e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a

ampíiaçõo da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias c emergenciais das ações de prevenção e
eiifrenuimento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 /kIo Fundo ,\ tunicipal de Saúde de Caribe ■ liahia

<

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de PregSo Presencial

Rcf.: PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020

DECLARAÇÃO

A empresa

, inscrita no CNPJ n.°

, DECLARA, em

atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020, no art. 32,
§ 2o, da Lei n.° 8.666/93, e no item 7.1., inciso 1V; da Instrução Normativa MARÉ n.°
05/1995, a inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura cio Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante

Razão Social da Empresa

CNPJn.0

A TENÇAO: A licitante deverei confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MODELO DE DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR

ANEXO VI

Pregão parafuturas e eventuais Contratações de empresa para a execução de sen-iços de diversos profissionais liorislas destinados a
ampliação da cohenura assistencial como uma das medidas wmporáriíis e emergenciais das ações de prevenção e
cufrentamenio ao contágio decorrente da pandemia de Covid-IV pelo Fundo A lunicipal de Saúde de Coribe ■ Bahia

<

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR
Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n. ° 9.854/99)

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020

A empresa
n.°

inscrita no CNPJ
,

por

intermédio

de

seu

representante

, poriador(a) da Carteira de Identidade n.°

legal

o(a)

Sr(a)

e do CPI- n.°

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos.

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

).

XXXXXXXXXXXXX - UP, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.0

// TENÇAO: A licilanfe deverá confeccionar es/e documenio em papel timbrado da empresa.
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ESTADO DA BAHIA

MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP

ANEXO VII

Pre^Õo para futuras e eventuais Contratações de empresei para a execução de sewiços ele diversos profissionais hohsias destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia ele Covid-19/Klo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE
Modelo de declaração de microernpresa ou empreso de pequeno porre.

r

A

•—

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregüo Presencial

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020
(razão social da empresa)

inscrita no CNPJ n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)

da Carteira de Identidade n.°

e do CPF n.°

, portador(a)

, DECLARA,

para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

(

) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3o da Lei Complementar n.° 123, de

14/12/2006;

(

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,

conforme Inciso II do Artigo 3o da Lei

Complementam.0 123, de 14/12/2006.

(

) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §i°do art. 18-A da Lei

Complementam.0 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa nDo se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas
no § 4o, do art. 3o, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.
XXXXXXXXXXXXX - UFf XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinamrn do Representante Legal

Nome Completo

Cargo na Empresa / Representante
Razüo Social da Empresa
CNPJ n.°

Obs.: 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Coribe^Jk
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MUNICÍPIO DE CORIBE
ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão parafuturas e eventuais Contratações de empresa fiara a execução de serviços cie tlivcrsos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enfrcntamento ao contágio decorrente da pandemiu de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

EPrefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Prcgüo Presencial

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020

(razüo social da empresa)

inscrita no CNPJ n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)

da Carteira de Identidade n.°

e do CPF n.°

,
, portador(a)

, DECLARA,

para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020, sob as penas da
lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os envelopes n.° 1 e 2 contêm
a indicação do objeto, o preço oferecido e a documentação de habilitaçüo, respectivamente.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.°

ATENÇÃO: A liei/ante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
Rua Bandeirantes, 285 ■ Cancro - Coriba - Bahia ■ CEP 4 7.690-000
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE

ANEXO IX

Pregão parafuiuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de scn<iças de diversos profissionais horislas destinados a
ampliação da cobertura assisiencial conto uma das medidas temporárias c emergenciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-I9 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribc ■ Bahia

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução
Normativa n.° 2. de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento. Orçamento e Gestão

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
A

Prefeitura Municipal de Corihc
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020
(Identificação
devidamente

completa

constituído

de

do

representante

(Identificação completa

da
da

licitante),

como

empresa

representante

licitante)

doravante

denominado pelo Licitante. para fins do disposto no edital do PREGÃO PRESENCIAL N.°
XXX/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N.°
XXX/2020 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta

não foi. no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de

qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.°
XXX/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a inlenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO
PRESENCIAL N.° XXX/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro

participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

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

qualquer outro pariicipante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020
quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que

o

conteúdo

da

proposta

apresentada

para

participar

do

PREGÃO

PRESENCIAL N.° XXX/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
PRESENCIAL N.° XXX/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Coribc - Bahia ■ CEP 47.690-000
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO
PRESENCIAL N.° XXX/2020 não foi, no todo ou em parte: direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coribe
antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

h

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinuiura do Representante Legal

Nome Completo

Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.0

A TENÇAO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe - Bahia- CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 ■ 3480.2130
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MUNICÍPIO DE CORIBE
MODELO DE DECLARAÇÃO - PROCURAÇÃO PRÁTICA DE ATOS

ANEXO X

Pregão parafuturas e eventuais Contratações de empresa para a execução de sen>iços da diversos profissionais horístas destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias c emergenciais das ações da prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe ■ Bahia

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME

r

A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020

CREDENCIAL

Através

do

presente

instrumento,
,

(nacionalidade,

Registro de Identidade n.°

de

Pessoas

Físicas

do

nomeamos
estado

, expedido pela

Ministério
, n.°

da

e

Fazenda,

constituímos
civil,

o(a)

profissão),

Senhor(a)

portador

do

, devidamente inscrito no Cadastro

sob

o

n.°

,

residente

à

rua

como nosso mandatário, a quem outorgamos

amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,

conlra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, limiar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame etc).

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Represeiiuinio Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.0

ATENÇÃO: A liciíante deverá confeccionar este documento em papal timbrado da empresa.

Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000
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MUNICÍPIO DECORIBE
MODELO DE DECLARAÇÃO - APARELHAMENTO TÉCNICO

ANEXO XI

Pregão pura futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de scr\'iços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias c emergcnciais das ações de prevenção e
enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pe!o Fundo Municipal de Saúde de Caribe ■ Bahia

<

MODELO DE DECLARAÇÃO APARELHAMENTO TÉCNICO
A

Prefeitura Municipal de Coribc

Equipe de Pregüo Presencial

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020

A

,

empresa

privado, com sede a

,

cidade de
no

CNPJ

pessoa jurídica

.
neste

ato

, na

, devidamente inscrita

n°
,

direito

bairro

, Estado de
sob

de

inscrição

representado

por

estadual/municipal
seu

representante

n.°
legal,

_, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de
Identidade n.°

, e inscrito no CPF n.°

domiciliado a

. residente e

, bairro,
.

Estado

de

, na cidade de
,

através

da

presente

declaração, DECLARA para fins do disposto no inciso II do art. 30 da Lei n.° 8.666, de 21
de junho de 1993 e para os devidos fins de que possui pessoal técnico adequados e

disponíveis para atender as necessidades de realização do objeto desta licitação sem
qualquer ônus adicional para o Município de Coribe.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.
XXXXXXXXXXXXX - UF. XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razào Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A iicilan/c deverá confeccionar esle documenlo em pape! timbrado da empresa.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

ANEXO XII

Pregão parafuturas e eventuais Contratações de empresa para o execução ile serviços de diversos profissionais horislas destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias e emergeticiais das ações de prevenção e

enfreniamvnio ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Corihe • Bahia

<

MODELO DE DECLARAÇÃO VISTORIA
A

Prefeitura Municipal de Coribe

Equipe de Pregão Presencial

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.°XXX/2020

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL
N.° XXX/2020, que eu,
portador(a)

da

Cl/RG

,
n.°
da

e
empresa

,

do

CPF

estabelecida

no

n.°
(a)

, como seu representante legal para os fins da

presente declaração, compareci perante a Prefeitura Municipal de Coribe e vistoriei todos os

locais, onde possivelmente serüo executados os serviços objeto da licitação em apreço,
lomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldades existentes.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinumni do Kcprcscntnnic Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.°

A TLNÇAO: A licilanle deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO XIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão parafuturas e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais huristas destinados a
ampliação da cobertura assixtcnctal como uma das medidas temporárias a emergenciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente cia pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Caribe - Bahia

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.° 007/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.° XXX/2020

PROCESSO LICITATÓRIO N." XX/2020
VALIDADE: 05 (CINCO) MESES

Aos XX dias do mês de XXXX de XXXX, o MUNICÍPIO DE CORIBE, Estado da Bahia,
por intermédio da Prefeitura Municipal de Coribe. com sede no Av. Francisco Moreira

Alves, 01, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.655-000, inscrito no CNPJ sob o n.°
13.245.568/0001-14, neste ato representado pelo Sr. Assuero Alves de Oliveira, brasileiro,
solteiro, portador do RG n.° XXXXXXXX SSP/XX e CPI- n.° XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado na XXXXXXXX XXXXXXX, XX, XXXXX, XXXXXX, XXXX,
CEP XX.XXX-XXX, legalmente investido e no exercício pleno do mandato de Prefeito,
doravante denominado CONTRATANTE.

Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor; dos Decretos Municipais n.° 1.150/2011 e 016/2018; Lei Federal n.°
13.979/2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.° 8.666/1993, e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
para Registro de Preços n.° XXX/2020, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e
homologada pelo Prefeito Municipal;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no
CNPJ sob o n.° XXXX, com sede na XXXX, CEP XX.XXX-XXX, no Município de XXXX,
neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade n.° XXXX

e CPF n.° XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame.
I. DO OBJETO
1.1.0 objeto desta Ata é o registro de preços para futuras e eventuais Contratações de
empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados u

ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais
das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio, visando atender às necessidades do

Município de Coribe, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

1.2. A existência de

preços registrados não obriga a Administração a

firmar as

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica

para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
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2. DOS ORGAOS PARTICIPANTES
2.1. O órgào gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.2. São participantes os seguintes órgãos:
2.2.1. Fundo Municipal de Saúde de Coribe;

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que

couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n.° 006/2018, e na

Lei n.° 8.666/1993.

'

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou nào do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão 011 entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.

2.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o
fato ao órgão gerenciador.

2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a

contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme
artigo 5o do Decreto Municipal n.° 006/2018.

3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. DA

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de
sua assinatura.

4.1.1. É admitida a prorrogação da vigência da Ata nos termos do artigo 12° do
Decreto Municipal n.° 006/2018, desde que o prazo toial de vigência, computada a
prorrogação, não ultrapasse 01 (um) ano.

4.2. A Ala de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso advenha a causa
de cessação de vigência da Lei n.° 13.979/2020 conforme previsto no seu art. 8o.

5. DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
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5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o órgâ"o gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
5.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.3.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original
5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

5.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ala de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1.0

fornecedor

terá

o

seu

registro

cancelado,

por

intermédio

de

processo

administrativo específico, quando:

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato,

no

prazo estabelecido

pela Administração, sem

justificativa

aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro
de Preços.
6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.4 será

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente
de caso fortuito ou de força maior.
6.4. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

7. PA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, ordem de serviço ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo
62 da Lei n.° 8.666/1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15° do Decreto
Municipal n.° 006/2018.

7.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital
e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

7.1.2.0 órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece
vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (inciso
XI, artigo 9o do Decreto Municipal n.° 006/2018).
7.2. O órgão convocará a

fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada

contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou

instrumento equivalente, ou assinar o Contraio, se for o caso, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro
de Preços.
7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada

do fornecedor e aceita pela Administração.
7.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante
realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral - CRC, para identificar possível

proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do processo.
7.4. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos lermos do artigo 4o, I. da Lei n.
13.979/2020.

7.5. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato.
7.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
7.7. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens nas seguinte hipótese:

7.7.1. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor
seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.
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7.7.2. As contratações por itens isolados justificasse pelo órgão demandante por tratarse de serviços aos quais são inviáveis, dentro dos modelos possíveis de execução de

cada contrato, nota de empenho ou ordem de serviço, a demanda total de todos os itens
do respectivo grupo.
7.8. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante
da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual, de tudo dando ciência à Administração.

8. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
8.1. Cada Contrato ou Ordem de Serviço firmado com a fornecedora terá vigência de
acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente,

ou, na omissão deste, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura ou
retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993.

8.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.° 39, de
13/12/2011.

9. DO PREÇO

9.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

10 .

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E

CONTRATADA

10.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão devidamente dispostas nos

termos do instrumento convocatório do PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020.

11. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1. As critérios de aceitação da Contratante estão devidamente dispostas nos termos do

instrumento convocatório do PREGÃO PRESENCIAL N.° XXX/2020.

12. DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimenio da Ala de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

12.1.1. As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados. não honrarem
o compromisso assumido injuslificadamenlc, nos termos do inciso II. art. II, do
Decreto Municipal n.° 006. de 2018.

12.2. E da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço conforme Decreto Municipal
n.° 006/2018, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
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contratações

dos

órgãos

participantes,

caso

no

qual

caberá

ao

respectivo

órgão

participante a aplicação da penalidade.
12.3.0

órg3o

participante

deverá

comunicar

ao

órgão

gerenciador qualquer das

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto Municipal n.° 006/2018. dada a necessidade
de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor

<

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. As condições gerais da prestação dos serviços, tais como os prazos para início e

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e

demais

condições

do

ajuste,

encontram-se

definidos

no

Termo de

Referência.

13.2. É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços, inclusive as de que trata o art. 4°-l da Lei n.° 13.979/2020, nos termos do art. 12,

§l°do Decreto Municipal n.o006/20l8.

13.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame: será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do inciso II, art. 11,
do Decreto Municipal n.° 006; de 2018.
13.4. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

13.5. Integram esta Ala, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n.° 007/2020 e a proposta da empresa.

13.6. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002,

dos Decretos Municipais n.° 1.150/2011 e 016/2018. da Lei n.° 8.078/1990 - Código de
Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n.°

123/2006, Lei Complementar n.°

147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, Lei Federal n.° 13.979/2020 e da Lei n.°
8.666/1993, subsidiariamente.
13.7. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, e

encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
13.8. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata de Registro de Preços será o do

Município de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
Município de Coribe, Bahia, XX de XXXXXXXXXX de 2020.

Manuel Azevedo Rocha

Nome do Representante

Prefeito Municipal

Cargo na Empresa

Município de Coribe

Empresa Contratada

CNPJn.0 i3.912.084/0001-81

CNPJ n.°XX.XXX.XXX/XXXX-XX

CONTRATANTE

CONTRATADA

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe - Bahia - CEP 47,690-000

•

Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.s 13.912.084/0001-81
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ANEXO XIV

MINUTA DE CONTRATO

Pregão parafuturas e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horisias destinados a
ampliação da cobertura assistencial como uma dax medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção c

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Cnribe - tiahia

MINUTA DE CONTRATO

N.° OXX/2020

TERMO

DE

CONTRATO

DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE

FAZEM

ENTRE

SI

O

FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A PESSOA JURÍDICA
xxxxxxxxxxxxxxxx.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.° 13.912.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de Saúde,
Bahia,
pessoa
jurídica
de
direito
público
interno,
inscrito
no
CNPJ
n.°
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX.XXX-XXX, legalmente representado pela Senhora
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Secretaria Municipal de Saúde e Gestora do

Fundo Municipal de Saúde de Coribe, brasileira, portadora do RG n.° XXXXXX SSP/BA e
CPF n.° XXX.XXX.XXX-XX, com endereço profissional na sede deste Município,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ sob n.° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com endereço situado na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX,
CEP
XX.XXX-XXX,
neste
ato
representado
pelo
senhor
XXXXXXXXXXXXXXXX,
portador
da
Carteira
de
Identidade
sob
o
n.°
XXXXXXXXXXX. inscrito no CPF sob o n.° XXX.XXX.XXX-XXX, residente e
domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX, XXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXX, CEP XXXXXXXX, tendo em vista o que consta a necessidade pontual e em
observância às disposições da Lei n.° 10.520/2002, Lei n.° 13.979/2020 e subsidiariamente a
Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

DA LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm.

entre si. justo e acertado o presente contrato a

Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas
destinados a ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias e
emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia

de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a

PREGÃO PRESENCIAL N." XXX/2020. que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas

condições descritas no presente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de para a execução de
serviços de diversos profissionais horisias destinados a ampliação da cobertura assistencial
Rua Bandeirantes, 285- Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000
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como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrcntamento
ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe
- Bahia.

1.1.

Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do PREGÃO

PRESENCIAL N.° XXX/2020,

identificada no

preâmbulo acima, e à

proposta

vencedora, independentemente de transcrição:
Itc

Unid.

Quunt

01

hora

xxxx

02

hora

xxxx

03

hora

xxxx

04

hora

xxxx

m

Descrição

Valor

Valor

Unitário

Total

Total Geral

2. CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA
2.1.

O prazo de vigência deste Termo de Contraio é aquele fixado no edital, com início a

partir de sua assinatura, e encerramento previsto para 31/12/2020.
2.2.

O contrato poderá ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60

(sessenta) meses, por iralar-se de serviços contínuos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO
3.1.

O valor unitário proposto do ITEM 01 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx),

que perfaz o valor total do item em R$ XXX;XX (xxxx xxxxxxx); ITEM 02 é de R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor lotai do item em R$ XXX,XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx); ITEM 03 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor
tolal do item em R$ XXX;XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 04 é de R$ XXX,XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx);

ITEM 05 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor lolal do item em R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 06 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que
perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx): ITEM 07 é de R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (XXXX

XXXXXXX); ITEM 08 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total
do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); e o ITEM 09 é de R$ XXX,XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em RS XXX.XX (xxxx xxxxxxx);

perfazendo o Valor do Contrato cm em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

3.2.
Nos valores acima estão incluídas Iodas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3.
Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA deverão ser tào somente estes, após os serviços efetivamente prestados.
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4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.

As

despesas

decorrentes

desta

contratação

estão

programadas

em

Dotações

Orçamentárias própria, previstas no Orçamento para o Exercício de 2020, nas classificações
e valores abaixo especificados:

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
XX.XXX.XXX.XXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

XX.XXX.XXX.XXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXX
XX.XXX.XXX.XXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
4.2.

Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão à conta de Dotações

Orçamentárias aprovadas para os exercícios subseqüentes.

5. CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO
5.1.

O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do início do

mês subsequente e mediante a apresentação do Documento Auxiliar da Nota Eletrônica DANFE de efetiva prestação dos serviços em cada período mensal.
5.1.1.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de

até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, §3°. da Lei n.° 8.666, de 1993.
5.2.

O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
5.2.1.

O

"atesto"

fica

condicionado

à

verificação

da

conformidade

da

Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das
obrigações assumidas.

5.3.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo

para pagamento

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não

acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.4.

Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de

Registro Cadastral - CRC e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção
das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e

juntado ao processo de pagamento.
5.5.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

5.5.1.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo

artigo 12 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, não sofrerá a retenção
quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime.
O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante

5.6.
depósito em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado peta Contratada,
ou por outro meio previsto na legislação vigente.
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5.7.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.
5.8.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada

pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
5.9.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 5% (cinco por cento) ao ano.

aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = Ix N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo u fórmula:
(5/100)

365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

6. CLÁUSULA SEXTA - INEXISTÊNCIA PE REAJUSTE
6.1.

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentação das propostas.

6.2.
Dentro do prazo de vigência do contraio e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o intcrregno de um ano, aplicando-se o
1PCA - IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.
6.3.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4.
No caso de atraso ou nào
pagará à Contratada a importância
diferença correspondente tão logo
obrigada a apresentar memória de

divulgação do índice de reajustamento, o Contratante
calculada pela última variação conhecida, liquidando a
seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada
cálculo referente ao reajuslamemo de preços do valor

remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

6.6.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

6.7.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
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índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
6.8.

O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1.

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os

proílssionais e materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/CONTRATADA

8.1.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no

Termo de Referência anexo do instrumento convocatório do Pregão Presencial para o
Registro de Preços n.° XXX/2020.

9, CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1.
As sanções relacionadas à execução do contraio são aquelas previstas no Termo de
Referência anexo do instrumento convocatório do Pregão Presencial para o Registro de
Preços n.° XXX/2020.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
10.1.

Em conformidade com o art. 8o da Lei n.° 13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente

do coronavírus responsável pelo surto de 2019, todos os atos decorrentes e consubstanciados
em seus lermos, tais como: Atas de Registro de Preços, dos Contratos e das Ordem de
Serviços, estando ainda vigentes quando do advento da causa de cessação de vigência
daquela lei, deverá ser rescindidos a sua vigência considerando que os atos fundamentados
deixam de produzir seus efeitos jurídicos.

10.2. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no arl.
78 da Lei n.° 8.666. de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei. sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório.
10.3.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.4.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no arl. 77 da Lei n.° 8.666 de 1993.
10.5.

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.5.1.

por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° S.666, de

1993, e com as

conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Projeto Básico;

10.5.2.

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.° 8.666, de

1993.
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10.6.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

Contratada o direito à prévia c ampla defesa.

10.7.

A

Contratada

reconhece

os

direitos

da

Contratante

em

caso

de

rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666. de 1993.
10.8.

O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:
10.8.1.

Balanço

dos

eventos

contratuais já

cumpridos

ou

parcialmente

cumpridos;

10.8.2.
10.9.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

f—^

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

11.1.

|_

È vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou

utilizar este Termo de Contrato

para

qualquer operação

financeira;

I 1.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemenlo por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES
12.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.°

8.666, de 1993.

12.2.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4o, I, da Lei n.°
13.979/2020.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas na Lei n.° 13.979, de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993 e demais normas federais de
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas
na Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.1.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, conforme disposições e no prazo previsto na Lei n.° 8.666 de 1993.
14.2.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação

disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3o do art. 8U da Lei n." 12.527,

de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita

Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação, nos
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lermos do art. 4o, §2° da Lei n.° 13.979/2020.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1.

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de

Contraio será o da Seção Judiciária da Comarca de Coribe.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 (três)
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos
legais, comprometendo-se as parles, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em
todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, XX de XXXXXX de 2020.

Manuel Azevedo Rocha

Nome do Representante

Prefeito Municipal

Cargo na Empresa

Município de Coribe

Empresa Contratada

CNPJn.0 13.912.084/0001-!

CNPJ n.°XX.XXX.XXX/XXXX-XX

CONTRATADO

CONTRATANTE

Testemunhas:
1"

CPF n.°

CPF n.°
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MUNICÍPIO DE CORIBE
CONCILIAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O M.P. DO TRABALHO

ANEXO XV

Pregão jxmi futuras e eventuais ConiraiaçÕes de empresa fxira a execução de serviços de diversos profissionais horisias destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enfrcniamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Caribe - Bahia

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO

PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

L—

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO , neste ato representado pelo Procurador
Geral do Trabalho,

Dr. Guilherme

Mastrichi

Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do

Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10a. Região, Dr.

Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO

, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União. Dr. Moacir Antônio da Silva
Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - Ia. Região, Dra. Helia Maria de
Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;
CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laborai não
eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro. em estado de subordinação e mediante
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza
estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9o, comina de nulidade
absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação
da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a

Lei n°.

5.764. de

16.12.1971, art. 4°., "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias,
de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados".
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente
em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na

sua norma estatutária, (art. 86, da Lei nu. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a
patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de
mão de obra terceirizada;
CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmenie jungida ao princípio
da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3o. da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que

prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de
normas protelivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e

higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da
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pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arls. 5o, caput e Io, 111 e IV da Constituição
Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do

fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar
graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do
arl. 3o., da CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas
cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada
na 90a. sessão, da OIT - Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002,
dispondo que os Estados devem implementar políticas nos sentido de: "8.l.b Garantir que as

cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do
trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego

disfarçados, e combater pseudo-cooperalivas que violam os direitos dos trabalhadores
velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."

RESOLVEM

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082 -2002-020-10-00-0, em tramitação
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de
cooperativas de mão de obra, para a prestação de serviços ligado s às suas atividades-fim ou
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços,
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados,
sendo eles:
a)

Serviços de limpeza;

b)

Serviços de conservação;

c)

Serviços de segurança, de vigilância e de portaria:

d) Serviços de recepção;
e)

Serviços de copeiragem;

f)

Serviços de reprografla;

g) Serviços de telefonia;
h) Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
i)

Serviços de secretariado e secretariado executivo;

j)

Serviços de auxiliar de escritório;

k) Serviços de auxiliar administrativo;

1)

Serviços de office boy (contínuo);

m) Serviços de digitação;

n) Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão
licilante;
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p)

Serviços de ascensorista;

q)

Serviços de enfermagem; e

r)

Serviços de agentes comunitários de saúde.

Parágrafo Primeiro - O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização

sem previsão legal.
Parágrafo Segundo - As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no capui.
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja

atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não

detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma
individual (e não coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga -se a estabelecer regras claras nos editais de licitação,
a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os
mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;
Parágrafo Primeiro - E lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que
os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados,

seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser
juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados.
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando
absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão de obra) de trabalhadores a
órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo - Os editais de licitação que se destine m a contratar os serviços
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo -os na íntegra ou fazendo parte
integrante desses editais, como anexo.
Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de
serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo -se esse requisito, condição
obrigatória à assinatura do respectivo contraio.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO
Cláusula Quarta - A UNIÃO obriga -se ao pagamento de multa (asireinle) correspondente
a R$1.000.00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro - O servidor público que, em nome da Administração, firmar o
contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas :;a;5 a "r" da
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Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular.,
respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Segundo - Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste

ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.
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DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

r

Cláusula Quinta - A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas

y—-*

diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e

^^

sociedades

de

economia

mista,

a

fim

de

vincular todos

os órgãos

integrantes

da

administração pública indireia ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que
em

relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado

conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que
discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
Cláusula Sexta - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do
Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da
data de sua homologação judicial.

Parágrafo único - Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem
o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.
Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas

em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. Dito isto, por estarem as
partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá

eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.
Brasília, 05 de junho de 2003.
GUILHERME MASTRICHI BASSO GU1OMAR RECI-IIA GOMES Procurador-Geral do
Trabalho Vicc-Procuradora-Geral do Trabalho

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO Procurador-Chefe/PRT 10a.
Região Procurador do Trabalho

MOACIR ANTÔNIO DA SILVA MACHADO
Procurador-Geral da União

HELIA

MARIA

DE

OLIVEIRA

BETTERO

MÁRIO

LUIZ

GUERREIRO

Sub-

Procuradora-Regional da União-1". Região Advogado da União
Testemunhas:
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GRUALBO FERNANDES COUT1NHO
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho - ANAMATRA

PAULO SÉRGIO DOMINGUES

<

Presidente da Associação dos Juizes Federais
do Brasil-AJUFE

REGINA BUTRUS
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT
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FOLHA DE DADOS PARA CONTRATO OU ASSINATURA DA ATA

ANEXO XV

Pregão paru futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais lioristas destinados a
ampliação da cobertura assistcncial como uma das medidas temporárias e cmcrgcnciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de üaúde de Coribe ■ Bahia

FOLHA DE DADOS

DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone(s):

DADOS DA PESSOA QUE

Fax:

ASSINARÁ 0 CONTRATO

Nome Completo:
Endereço Residencial:
Cidade:

CEP:

Cargo:
RGN.°

CPF N.°:

CONTATO NA EMPRESA
Nome Completo:
Cargo:

Telefone(s):

Fax:(

)

E-mail:
Obs.: Caso a representação seja por procurador, juntar o instrumento de mandaio cspccilíco para assinatura do contrato.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura d» Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da presente
licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato ou da ata de
registro de preços referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabílitação

da Proponente.
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PARECER JURÍDICO Ns 069/2020
inicia!

Ofício n.s 069/2020/JUR/LIC
Coribe - Bahia, 24 de abril de 2020.

Senhor Prefeito,

Nobre Prefeito, diante de autorização preliminar, quando da remessa dos
autos a este departamento por Vossa Excelência, com vistas também o atendimento ao
inciso VI, art. 38 da Lei n.s 8.666/1993, e uma análise jurídica que consiste em opinar se o

objeto e o processo em si, enquadram-se em caso de licitação sob a modalidade Pregão
Presencial, e se estes atendem às normas, portanto, passamos às considerações, consoante
previsto na legislação vigente:

I.

RELATÓRIO

Submete à apreciação do processo e das peças que o compõem, objetivando

a Contratação de empresa para o fornecimento de máscaras laváveis destinados aos

servidores e aos munícipes como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações
de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

De acordo com as informações contidas no Ofício n.e 014/2020/FMS/LIC,

datado de 20/04/2020, e respectivos documentos anexos, emitido pela Senhora Jaqueline
Silva do Bomfim, o valor global para fornecimento dos objetos importa em R$ 583.200,00

(quinhentos e oitenta e três mil e duzentos reais), sendo este o valor global estimado
consubstanciado nos valores dos salários base dos servidores dos Municípios acrescido dos
encargos provenientes da tabela oficial Caixa Econômica Federal para o Estado da Bahia.
Depreende-se dos autos, primariamente que o pedido de solicitação de

despesa para execução do objeto deste processo administrativo, na modalidade de
licitação, para contratações de profissionais para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, encontra amparo legal no
disposto no art. 4o da Lei n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Estando o processo
instruído com os documentos, abaixo relacionados:
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a.

Ofício de solicitação;

b.

Termo de Referência;

c.

Planilhas Memórias de Calculo;

d.

Solicitação de Dotação Orçamentária;

e.

Solicitação de Parecer Jurídico;

f.

Portaria de Fiscal de contratos da Secretaria de Saúde;

g.

Termo de Autorização de Abertura de Processo;

h.

Autuação da Comissão Permanente de Licitação e Portaria;

i.

Minuta do Contrato.

É o relatório.

II.

DA FUNDAMENTAÇÃO
O processo em tela consubstancia-se na ocorrência mundial de mobilização

pelo combate ao novo Coronavírus após a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPII pela Organização Mundial da Saúde - OMS em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus - COVID-19
denominado SARS-CoV-2, tratava-se de uma pandemia.
Posteriormente, foi devidamente reconhecida pelo Governo Federal nos
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada ao Congresso Nacional por
meio da Mensagem n.9 93, de 18 de março de 2020, para reconhecimento do estado de
calamidade pública em todo o país, sendo reconhecido pelo Decreto Legislativo Federal n.2
6, em 20 de março de 2020.
O Município de Coribe reconheceu o Estado de Calamidade Pública por
intermédio

do

Decreto

n.e 020, de 01 de abril

de 2020, e desde

de então tem

permanentemente realizado novos decretos com vistas a organização interna e mediante
os acontecimentos e as recomendações das autoridades em saúde. Em Coribe, até o

presente momento não teve nenhum caso confirmado com o novo Coronavírus Corvid-19,

mas infelizmente não podemos afirmar que nas próximas horas, nos próximos dias, nas

próximas semanas ou mesmo nos próximos meses, não surgiram, porque o Município
constantemente recebe visitantes e os próprios moradores que vêem de outros Estados ou

Municípios que possuem casos confirmados, apesar dos esforços evidenciados na triagem.

III.

DA NECESSIDADE

As estratégias de mitigação com foco na proteção principalmente do

conhecido grupo de risco e na temporária redução de contatos sociais da população em

geral, promoveu um retardo do ritmo de transmissão e contágio de forma substancial com
a redução das conseqüências a saúde e até vidas sendo salvas. Além de promoverem e
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evitarem que os sistemas de saúde de todos os países sejam rapidamente levados a
exaustão, principalmente em países de terceiro mundo, assim como o nosso, que dispõem
de sistemas de saúde com menor capacidade de atendimento.
A análise dos dados e ocorrências vivenciadas por outros países, por estados

brasileiros e pelos municípios tem demonstrado que apenas se pode manter a demanda
em níveis suportáveis pelos sistemas de saúde com rápida adoção de medidas de saúde
pública de forma generalizada para extirpar qualquer transmissão, estando dentre as
ações: triagem, testagem, educação, proteção, equipamento, isolamento e medidas de
distanciamento social para a população em geral.
Notadamente em cada Município existem uma multiplicidade de fatores,
como: faixa etária da população, clima, educação, hábitos culturais e religiosos, estratégias
adotadas, estrutura instalada, profissionais, recursos financeiros, etc; alguns mais, outros
menos controversos. Há, no entanto, um ponto de relativo consenso e, exatamente por

isso, é que a ele se dará ênfase: o distanciamento/isolamento social é estratégia que se
tem mostrado eficaz no retardamento da velocidade de propagação da doença. Retardar
sua velocidade de propagação é a única forma de mitigar os impactos sobre o Sistema de
Saúde.
Almeja-se no

Município de Coribe,

em

paralelo

com

as preocupações

presentes de economia local, adotar todas as providências prudentes e necessárias em
níveis suportáveis pelo Sistema de Saúde Municipal e pelo Município, com rápida adoção
de medidas de saúde pública para evitar qualquer transmissão. As medidas de isolamento

é traumática para os níveis sociais e econômicos, porque destes somos todos diretamente
dependentes, o que gera incertezas do melhor momento para o início e o seu término.
Considerando primordialmente que

mesmo as autoridades do Ministério da Saúde

reconhecem, publicamente, que não possuem dados técnicos apropriados para responder

objetivamente a estas questões fundamentais.
Porém, não se pode olvidar que os princípios da prevenção e da precaução
aos quais são demasiadamente estudados em âmbito ambiental, estes corroboram e

indicam que os danos devem ser evitados, seja porque há certeza ou maior probabilidade

da sua ocorrência, por pura precaução, ou mesmo na hipótese de incerteza de dano,
aplicando-se ao caso em tela, sendo de relevância Constitucional à proteção à saúde, a
segurança e a incolumidade das pessoas sendo imprescindíveis a aplicação preventiva no
direito à saúde da população.
O processo para a contratação de profissionais para atuarem em caráter

complementar em análise foi considerada incluída na parcela necessária ao atendimento

da situação de emergência tendo em vista que a Administração Pública encontra-se diante
de uma situação nova, excepcional, cujas conseqüências ainda não são plenamente
conhecidas. Mediante o advento da Lei n.° 13.979, de 2020, houve uma límpida intenção

do legislador, que houvesse uma permissibiltdade ao conceder uma maior liberdade ao
—«..«..,.

.vt|

Conbe°M
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gestor para dimensionar suas contratações, considerando que mediante fatos como vida e
a saúde, não seria razoável exigir do gestor um cálculo exato em relação às contratações
que irá realizar.

IV.

DA APLICABILIDADE DA PREGÃO PRESENCIAL
A excepcionalidade das medidas previstas no mencionado no art. 4°-G da Lei

n.° 13.979, de 2020, trata-se de um diploma legal que inova com a hipótese de contratação
de bens, serviços e insumos por licitação de uma forma mais célere, notoriamente
conhecida, nos casos em que o objeto contratado tiver como finalidade o combate ao
coronavírus, prevê que a licitação é dispensável nesses casos com o seguinte texto:
Art. 49-G Nos casos de licitação na modalidade
pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a

aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei,

os

prazos

dos

procedimentos

licitatórios

serão

reduzidos pela metade.
§1? Quando

o

prazo

original

de

que

trata

o caputfor número ímpar, este será arredondado
para o número inteiro antecedente.
§2$ Os

recursos

dos

procedimentos

licitatórios

somente terão efeito devolutivo.
§3^ Fica

dispensada

a

realização

de

audiência

pública a que se refere o art. 39 da Lei n3 8.666, de
21 de junho de 1993, para as licitações de que trata
o caput.

§4^ As licitações de que trata o caput realizadas por
meio

de

sistema

de

registro

de

consideradas compras nacionais,

preços

serão

nos termos do

disposto no regulamento federal, observado o prazo
estabelecido no § 63 do art. 49.

Nobre

Prefeito,

observemos

que

o

dispositivo

transcrito

trata-se

de

aplicabilidade de modalidade de licitação Pregão destinada única e exclusivamente na
política de saúde pública específica, no enfrentamento da emergência decorrente do
coronavírus. Tratando-se de uma norma de vigência temporária, sendo o contexto
ostensivo no combate à transmissão do referido vírus, aplicável no casos de pregões até
sucumbirem os efeitos de sua origem.

Em síntese, a análise do departamento jurídico consiste em opinar se o

processo administrativo deflagrado, conforme depreende-se dos documentos constantes
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nos autos, atendem aos preceitos das normas. Inicialmente, podemos informar que as
exigências constantes no art. 4°-G da Lei n.° 13.979, de 2020, e subsidiariamente os
dispostos nos artigos 72 da Lei n.s 8.666, de 21 de junho de 1993, quando trata-se de
realização das contratações de serviços foram atendidas.

Portanto, como na presente situação para as contratações de serviços, ainda
vigora a atual e mencionada situação de urgência, de modo que a norma acima transcrita
ainda se encontra perfeitamente vigente, motivo pelo qual a Administração pode seguir
seus preceitos e necessidades em contratar por licitação na modalidade Pregão Presencial.

V.

DA PRESUNÇÃO LEGAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL
No tocante as exigências da materialidade em respeito aos pressupostos dos

fatos geradores da licitação prevista expressamente no art. 4°-G da Lei n.° 13.979, de 2020.
Os elementos que caracterizam os fatos geradores foram listados no art. 4°-B, conforme
segue ipsis Htterís:
Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade
pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei,
os

prazos

dos

procedimentos

licitatórios

serão

reduzidos pela metade.

Combinado como art. 1$ da Lei n.e 10.520, de 17 de julho de 2002:
Art. l^Para aquisição de bens e serviços comuns,
poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único.

Consideram-se bens e serviços

comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles
cujos padrões de desempenho e qualidade possam

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

A licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço
possui ainda as seguintes características, que estão previstas na própria Lei de Licitações n.°

8.666/1993 em seu art. 15, conforme segue trecho:

U
§39

O

sistema

regulamentado

de
por

registro
decreto,

de

preços
atendidas

será
as

peculiaridades regionais, observadas as seguintes
condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

Cõribe°)ik
BS»
_
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// - estipulaçõo prévia do sistema de controle e
atualização dos preços registrados;
III - validade do registro nõo superior a um ano.

§ 4? A existência de preços registrados nõo obriga a
Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações,

sendo assegurado ao

beneficiário

do

registro preferência em igualdade de condições.

Estando a modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço regulamentada
no Município de Coribe, por intermédio do Decreto Municipal n.s 006, de 21 de março de
2018, conforme determina o seu art. 12, conforme segue trecho:
1? As contratações de serviços e a aquisição de
bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de
Preços - SRP, no âmbito da administração pública
municipal

direta,

autárquica

e

fundacional,

empresas públicas, e demais entidades controladas,

direta ou indiretamente pelo Município de Coribe,
obedecerão ao disposto neste Decreto.

As

enfrentamento

disposições

da

pandemia

da

Lei

como

n.s

13.979/2020,

elementos

trata

presumidos,

as

e

condições

tendo

ainda

para

sido

demonstrado as presunções dispostos no Ofício n.2 020/2020/FMS/LIC advindo da
Secretaria Municipal de Saúde, que peticiona ao Gestor Municipal para as contratações de

profissionais como suporte complementar nas diversas áreas de atuação dentro estrutura
administrativa da saúde, estando devidamente expostas nos autos os elementos que
norteiam o processo. Assim, encontra-se atendido os requisitos, com a justificativa juntada
nos autos fora adequadamente proferida.

Da análise das regras acima elencadas, verifica-se que a Lei n.s 13.979/2020,

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em
decorrência do coronavírus, apenas observará os termos da Lei n.2 10.520, de 2002 e da Lei
n.2 8.666, de 1993, de forma análoga, quando houver lacunas no texto normativo

especifico e quanto se tratar das mesmas circunstâncias e da mesma previsão.
As condições elencadas nos art. 4°-E, conforme abaixo, que concede o poder

discricionário ao aplicador da lei no sentido de que os Termos de Referência ou os Projetos

Básico podem ser simplificados, considerando que o conhecimento científico fazem com
que sejam plenamente justificadas, configurando-se, desnecessário que o gestor se

debruce sobre tais requisitos para comprová-los. Considerando que o legislador
reconheceu que a Administração Pública e o mundo, encontra-se perante o maior desafio
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já visto de todos os tempos, sendo imprescindível e razoável flexibilizar e simplificar alguns
entraves do Direito Administrativo:
Art. 49-E - Nas contratações para aquisição de bens,

serviços e insumos necessários ao enfrentomento da
emergência que trata esta Lei, será admitida a
apresentação de termo de referência simplificado
ou de projeto básico simplificado,

(grifo nosso)

A
simplificação

do

Administração
Termo

de

Municipal
Referência,

de

Coribe,

estando

mesmo

ainda

em

com

a

faculdade

conformidade

com

de
a

interpretação contida no Tópico 46, do Parecer n.e 00002/2020/CNMLC/CGU/AGU da
Advocacia Geral da União - AGU, conforme segue:

46. Ressalta-se que a lei estabelece uma faculdade,
de forma que se o órgão entender que é necessária

a realização de tal documento, o mesmo poderá ser
elaborado,
(grifo nosso)

Finalmente, mediante o disposto na lei especifica, e tendo a Administração

Municipal desenvolvido um trabalho não simplificado do Termo de Referência sustenta-se

a questão da presunção legal e o atendimento das exigências mínimas para a realização do
Pregão Presencial para o Registro de Preços.

VI.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Consta nos autos informação do Departamento de Contabilidade informa

que não existe a necessidade de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer

face às obrigações decorrentes da contratação, pois a sua verificação somente é analisada
quando houver uma demanda por parte da administração, pois o processo de licitação é
apenas para o registro dos preços dos serviços a serem licitados.

VII.

FLEXIBILIZAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
A Lei n.° 13.979, de 2020 prevê em seu art. 4°-E o seguinte:
Art. 4-E [...] § V O termo de referência simplificado
ou o projeto básico simplificado a que se refere o
caput conterá:
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VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no
mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em midia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio

amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
ou

e)

pesquisa

realizada

com

os

potenciais

fornecedores; e
§ 2" Excepcionalmente,

autoridade

mediante justificativa da

competente,

será

dispensada

a

estimativa de preços de que trata o inciso VI do
caput.

§ 3" Os preços obtidos a partir da estimativa de que
trata

o

inciso

contratação

VI

pelo

do

caput

Poder

nõo

Público

impedem

por

a

valores

superiores decorrentes de oscilações ocasionadas
pela variação de preços, hipótese em que deverá
haver justificativa nos autos.

Notadamente, a intenção do legislador nesta pandemia foi manter essas

práticas, como fontes de pesquisas, concedendo poder discricionário aos gestores para o
uso de qualquer um dos parâmetros, possibilitando até a dispensa de qualquer tipo de
estimativa de preços ou ainda autorizar a contratação em valor maior do que o estimado.
Deve-se, assim enaltecer o legislador que atuou de forma bastante célere ao priorizar a

aplicabilidade

da

vantajosidade

ao

caso

concreto,

mesmo

em

detrimento

da

economicidade, priorizando as aquisições ou contratações de serviços em si, mediante a
satisfação do interesse público.

O Município de Coribe mesmo com a possibilidade de dispensa de estimativa

de preços, desenvolveu um trabalho de levantamento dos valores dos salários base dos
mesmos profissionais e realizou cada uma das planilhas de composição dos valores
unitários máximos mediante a aplicabilidade da Tabela de encargos sociais da Caixa
Econômica Federal aplicáveis ao Estado da Bahia, bem como o empregado dos Custos

Indiretos, Tributos e Lucro - CILT, no percentual referente ao LDI e Tributos utilizados tendo
por base o definido no Acórdão n.2 2.369/2011 - TCU - Plenário.

VIII.

DO PROJETO BÁSICO

Pertinente, ao projeto básico, cabe analisar se o mesmo preencheu os

elementos determinados pelo §1° do art. 4-E da Lei n.° 13.979, de 2020, conforme
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devemos relacionar, com vistas observar e reportar qualquer ausência no processo
administrativo em tela, conforme segue:

Inciso I

-

Declaração do objeto

atendido;

Inciso II

-

Fundamentação simplificada

atendido;

Inciso III

-

Descrição resumida da solução

atendido;

Inciso IV

-

Requisitos da contratação

atendido;

Inciso V

-

Critérios de medição e pagamento

atendido;

Inciso VI

-

Estimativa dos preços

atendido;

Inciso VII

-

Adequação orçamentária

atendido.

O processo administrativo ora deflagrado pela Administração Municipal
atendeu as exigências contidas, e portanto, não merece reparos, por atendimento a
legislação de específica e temporária, tendo sido observado ainda as exigências contidas na
Lei n.9 10.520/2002 e na Lei n.° 8.666/1993, relativos as exigências de habilitação conforme
minuta de edital que foi juntado aos autos.

Tendo

ainda,

sido

ainda

carreado

ao

processo

do

Departamento de

Contabilidade do Município, um ofício ratificando a informação contida no §22, art. 72, do
Decreto Municipal n.9 006, de 21 de março de 2018, que leciona que a dotação
orçamentária somente será necessária a verificação quando da realização do contrato ou
outro documento que o substitua, conforme segue ipsis littehs:
Art

72 A

licitação para registro de preços será

realizada na modalidade de concorrência, do tipo
menor preço, nos termos da Lei n.s 8.666, de 1993,

ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei n.?
10.520,

de

2002,

e

será

precedida

de

ampla

pesquisa de mercado.

§2? Na licitação para registro de preços não é
necessário indicar a dotação orçamentária, que

somente

será

exigida

para

a formalização

do

contrato ou outro instrumento hábil.
(grifo nosso)

Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela autorização de

abertura da autoridade superior e as conseqüentes realizações do edital final e as
realizações das publicações nos órgão da imprensa oficial e no sítio eletrônico oficial da
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entidade contratante, observadas as exigências do art. 4°-G da Lei n.° 13.979/2020,
combinado com o art. 4$ da Lei n.e 10.520, de 17 de julho de 2002.

IX.

DA MINUTA DE CONTRATO
A

Lei

n.°

13.979,

de

2020

abarca

disposições

sobre

os

contratos

administrativos que objetivem o enfrentamento à crise do coronavírus, de modo que a
minuta de contrato acostada ao processo em análise, observou as disposições contidas no
art. 54, e seguintes da Lei n.° 8.666/1993, bem como os artigos 4°-H e 49-1 da Lei n.°
13.979/2020 e se adequada a situação fática da presente contratação.
A minuta do processo em tela, possui vigência de 03 (três) meses, estando
assim respeitando o prazo máximo inicial de até 06 (seis) meses, contido no art. 4°-H, da Lei

n.e 13.979/2020, sendo então possível realizar a prorrogação enquanto perdurar a
necessidade
cerceamento

de
da

enfrentamento
necessidade

da

tem

situação
o

condao

de
de

emergência
retirar

a

de

saúde

possibilidade

pública.
de

O

novas

prorrogações, portanto, os contratos continuarão a viger até o fim de seus respectivos

prazos de vigência, sendo assegurado aos contratados o recebimento pelos serviços
prestados ou produtos fornecidos.

Nobre Prefeito, observemos que o encerramento do estado de emergência

não poderá acarretar a rescisão abrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos
pela Lei. Notadamente, porque cada contrato possui suas peculiaridades de acordo com
seus respectivos objetivos específicos, tendo ainda em vista que os efeitos da pandemia

indubitavelmente ainda serão sentidos por um bom tempo, tendo ainda a necessidade de
manutenção dos cuidados aos que foram acometidos pela enfermidade, em conformidade
com o entendimento exarado no Tópico 79 do Parecer n.e 00002/2020/CNMLC/CGU/AGU
da Advocacia Geral da União - AGU.

X.

CONCLUSÃO

Considerando o objeto do processo administrativo para a Contratação de

empresa objetivando as futuras e eventuais contratações de empresa para a execução de

serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial
como

uma

das

medidas

temporárias

e

emergenciais

das

ações

de

prevenção

e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de

Saúde de Coribe - Bahia, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA de forma favorável ao
prosseguimento do processo de contratação de licitação, por ter apresentado, os
elementos básicos contidos nas normas.

Oportunamente, reiteramos que o presente parecer jurídico emana de

liberdade de opinião do profissional, conforme disposições contidas na Lei Federal n.°
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8.906/1994, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB, cabendo ao gestor sua
vinculação ou não, conforme sua conveniência e oportunidade, de forma que a análise
técnica foi realizada pela solicitante do processo de licitação.
Retornem-se, os autos ao setor de licitação para dar prosseguimento no
presente.

É o parecer que submeto a apreciação superior, S.M.J.

trenno Barros Saraiva

Procurador Jurídico

OAB/BA sob o n.° 63751

Ao

Excelentíssimo Senhor
Manuel Azevedo Rocha

Prefeito de Coribe
Nesta
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DESIGNAÇÃO

O Prefeito Municipal de Coribe, no uso das suas atribuições legais, e com base

no inciso III, art. 38 da Lei n.° 8.666/1993, e tendo em vista a solicitação formulada
pela Secretária Municipal de Saúde exarado no Ofício n.° 014/2020/SAU/LIC, resolve
designar os colaboradores dispostos na Portaria n.° 002/2020 que os nomeiam
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, assim formada:
s

Gesandro Sores de Carvalho - Pregoeiro

s

Romualdo de Araújo Silva - 1o Membro - Equipe

s

Silvio Evânio da Silva - 2o Membro - Equipe

Os servidores acima listados ficam designados com as atribuições constantes,
principalmente as contidas no art. 43 e 44 da Lei n.° 8.666/1993, e as do art. 3, inciso

IV e §1° e §2° da Lei n.° 10.520/2002, cujo objeto é o Pregão Presencial para o
Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa para a execução
de serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura
assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de

prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Ficando assim designados, a partir da presente data.

Coribe, Bahia, 28 de abril de 2020.

ManueJ Azevjfdo Rocha

PreferKTM jnicipal
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2 - Ano - N° 2375

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

Portarias
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

CNPJ: 13.912.084/0001-81

PORTARIA N.° 002/2020
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO
DO

PREGOEIRO E MEMBROS
DA EQUIPE DE APOIO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE. Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere a Legislação em vigor,

CONSIDERANDO o disposto no inciso IV, art. 3o da Lei Federal n.°
10.520, de 17 de junho de 2002, que Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, e dâ outras providências.
RESOLVE:

Art. 1o - Nomear como Pregoeiro e como membros da equipe de apoio,
para julgarem e conduzirem todos os Processos Licitatórios na modalidade

Pregão Presencial e Eletrônico da Administração Municipal, os servidores
abaixo relacionados:

Gesandro Soares de Carvalho - Pregoeiro
Romualdo de Araújo Silva - 1o membro
Silvio Evânlo da Silva - 2o membro

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
vigência até 31 de dezembro de 2020.
Registre-se, Publlque-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe-BA, em 03 de janeiro de 2020.

MA

Prefeito Municipal
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe-BA, CEP: 47.690-000
(77)3480-2120/2130
Email: prefeÍtura.corlbeiS>Bmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GLYKZDGW5NDRGCXKEORYRW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Sexta-feira
3 de Janeiro de 2020

MUNICÍPIO DE CORIBE

Modalidade Licitatória

PREGÃO PRESENCIAL N." 007/2020 - REGISTRO PREÇOS
Processo Administrativo

Processo Licitatórío

085/2020

010/2020

Objeto

Registro de preços para futuras c eventuais Contratações de empresa para a execuçílo de serviços de diversos
profissionais horistas deslinados a ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias c
emergenciais das ações de prevenç9o e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo
l:undo Municipal de Saúde de Coribe • Bahia.
Publicações
Status

Veículo de Publicação

Abertura

Diário Oficial do Município - DOM

Abertura

Diário Oficial da UniSo - DOU

Abertura

Mura) da Prefeitura Municipal - Local

Abertura

Diário Oficial do Esiado - DOE

Abertura

Jornal Corcio da Bahia

Prorrogação

Diário Oficial do Município - DOM

Prorrogação

Diário Oficial da União - DOU

Prorrogação

Mural da Prefeitura Municipal - Local

Prorrogação

Diário Oficial do Estado - DOE

ProrrogaçÜo

Jornal Coreio da Bahia

Prorrogaçilo

Diário Oficial do Município - DOM

Prorrogaçíío

Diário Oficial da União - DOU

Prorrogação

Mural da Prefeitura Municipal - Local

Prorrogação

Diário Oficial do Estado - DOE

Prorrogação

Jornal Coreio da Bahia

Número

Página

Data

2511

02

06/05/2020

85

123

06/05/2020

-

-

06/05/2020

22.895

06

06/05/2020

-

BI

06/05/2020

2518

02

08/05/2020

88

153

08/05/2020

-

-

08/05/2020

22.898

06

08/05/2020

-

AS

08/05/2020

2525

02

13/05/2020

91

III

13/05/2020

-

-

13/05/2020

22.901

06

13/05/2020

132

13/05/2020

Empresas Concorrentes

N.°
1
2

Razão Social

CNPJ n.°

WA Construção e Serviços de Edificações Eireli

01.713.400/0001-07

-

-

Dados da Scssflo Pública
Data de Abertura

18/05/202(1

Horário

Ato Administrativo - Decreto Municipal n." 002/2020 de 02 de janeiro de 2020.
Função
Prcgoeiro

Nome Completo

Gesandro Soares de Carvalho

Membro

Romualdo de Araújo Silva

Membro

Silvio Evânio da Silva
Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Caribe • Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120/3480.2130
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PREGÃO PRESENCIAL N/I 007/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
PRORROGADO
OBJETO

Pregão para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de
diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma
das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção c enfrenlamenio ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe Bahia.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da presente ticitaçíio empresas do ramo que atendam às exigências deste
Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Data: 18 de maio de 2020 - Data Prorrogada
Hora: OShsOOmin

Local: Preleitura Municipal de Coribe
Rua Bandeirantes. 285
Centro
Coribe - Bahia

Manuel

o Rocha

Município de Coribe

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4113314b-4f73-4325-bf33-095a89ad5f42

Estado tlu Buhiu

ESTADO DA BAHIA

PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2020 - REGISTRO DE PREÇOS

ÍNDICE

1.

DoObjelo

2.

Dos Órgãos Participantes

3.

Do Registro de Preços e dos Contratos

4.

Das Condições de Participação

5.

Do Credenciamento

6.

Da Abertura da Sessão

7.

Da Proposta de Preços

8.

Da Classificação das Propostas

9.

Da Formulação dos Lances

10.

Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora

11.

Da Habilitação

12.

Do Encaminhamento da Proposta Vencedora

13.

Dos Recursos

14.

Da Reabertura da Sessão Pública

15.

Da Adjudicação e Homologação

16.

Da Garantia da Execução

17.

Da Formalização da Ala de Regislro de Preços

18.

Da Vigência da Ata de Registro de Preços

19.

Da Alteração e do Cancelamento

20.

Da Contratação com os Fornecedores

21.

Do Reajuslamento em Sentindo Geral

22.

Da Vigência da Contratação

23.

Do Preço

24.

Das Obrigações da Contratante e da Contratada

25.

Do Recebimento e Critério de Aceitação do Objeto

26.

Do Pagamento

27.

Da Dotação Orçamentária

28.

Das Infrações e das Sanções Administralivas

29.

Da Impugnação ao Edital e do Pedido de Esclarecimento

30.

Da Formação do Cadastro de Reserva

31.

Das Disposições Gerais
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MUNICÍPIO DE CORIBE
PROTOCOLO DE ENTREGA

PREGÃO PRESENCIAL N.ü 007/2020
Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Coribe, o edital e
anexos do Pregão Presencial para o Registro de Preços n.° 007/2020, referente à

futuras e eventuais contratações de empresa para a execução de serviços de
diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistência!
como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, com características e condições em
conforme com o Instrumento Convocatório.

Razão Social:
Nome do Responsável:
CNPJN.0:
Telefone / Fax:
E-mail:

Pessoa para Contato:

2020
cidade ■ uf

dia

Assinatura do Responsável

As empresas que obtiverem o edital deverão preencher este comprovante imediatamente. Este
procedimento se faz necessário com vistas a comunicação com as empresas Hcitanjes caso haja
alguma alteração no Edital.
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EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2020 - REGISTRO PE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 020/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N." 007/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Município de Coribe, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação

na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor preço, conforme descrição
contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licilatório obedecerá à Lei n.°
10.520/2002, à Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor ao Decreto
Municipal n.° 011/2011, Decreto Municipal n.° 006/20)8. à Lei Complementam.0 123/2006,
Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016. Lei Complementar n.°
147/2014, Lei Complementar n.° 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.° 8.666/1993, e a Lei
n.° 13.979/2020, bem como a legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital
e seus Anexos.

Data de entrega e abertura dos envelopes: 18 de maio de 2020 - Data Prorrogada
Horário: 08hs00min - horário local

Endereço: Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribc, Bahia, CEP 47.690-000
Credenciamento: das 08hs00min às 08hs10min, incluso neste interstício o prazo
para recebimento de propostas retardatárias.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitaçüo é o Pregão Presencial para o Registro de Preços para futuras
e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos
profissionais horislas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma das
medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfremamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste
Edital e seus Anexos.

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 09 (nove) itens, conforme
tabela constante no Edital e no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer
proposta para todos os itens que o compõem.

1.3.0 critério de julgamento adotado será o menor preço por global, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS ORGAOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.2. E participante o seguinte órgão:

2.2.1. Fundo Municipal de Saúde de Coribe;
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2.3. Nüo poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, conforme as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Municipal n.° 006/2018.

2.4. Não poderá o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação do fornecimento para órgãos nüo
participantes, independentemente dos quantitativos registrados em Ata.

3. DO REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS
3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3.2. Em conformidade com o art. 8o da Lei n.° 13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019, Iodos os atos decorrentes e
consubstanciados em seus termos, tais como: Atas de Registro de Preços, dos Contratos e
das Ordem de Serviços, estando ainda vigentes quando do advento da causa de cessação
de vigência daquela lei, deverá ser finalizada a sua vigência considerando que os alos
fundamentados deixa de produzir seus efeitos jurídicos.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Editai e seus Anexos.

4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
4.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

4.2.2. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.2.3. Em dissolução ou em liquidação:

4.2.4. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.5. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão

ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso III. da Lei n.° 8.666/1993;
4.2.6. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos lermos do
artigo 7o da Lei n.° 10.520/2002, e decretos regulamentadores:

4.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos
do artigo 72, § 8o, inciso V, da Lei n.° 9.605/1998:
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4.2.8. Que

tenham

sido declaradas

inidòneas

paro

ticilar ou

contratar com

a

Administração Pública;

4.2.9. Que estejam reunidas em consórcio;

4.2.10. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
4.2.11. Estrangeiras que não funcionem no País;

4.2.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão n.° 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.13. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o
da Lei n.° 8.666/1993.

4.2.14. Instituições sem fins lucrativos, parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa/SEGES n.° 05/2017;

4.2.14.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na
forma dos arts. 5o a 7o da Lei n.° 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta
licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado
entre o Poder Público e a organização social (Acórdão n.° 1.406/2017- TCUPlenario), mediante apresentação do Contraio de Gestão e dos respectivos atos
constitutivos.

4.2.15. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da
Instrução Normativa SEGES/MP n.° 5; de 2017 e considerando a vedação contida no
Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a
União, anexo ao Edital, e a proibição do artigo 13 da Instrução Normativa n.° 5, de 26
de maio de 2017.

4.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitanle.
5. DO CREDENCIAMENTO

5.1.0 licitanle, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão
pública em nome do licitante.
5.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus

poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.

5.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.
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5.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a

competência do

representante

do

licitante

para

representá-lo

perante

terceiros.
5.2.2. O instrumento de procuraçüo público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos
os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante.. ou o seu representante, após a
fase de credenciamento, deverá apresentar-ao Pregoeiro os seguintes documentos:

6.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo
anexo;

6.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o
caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementam.0 155/2016;

6.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar
em qualquer das vedações do artigo 3o, parágrafo 4o, da Lei Complementar n.°
123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, não
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não
deverá apresentar a respectiva declaração.

6.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a
Instrução Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
conforme modelo anexo, sob pena de desclassificação da proposta;

6.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.° I - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

PREGÃO PRESENCIAL N.(> 007/2020

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CNPJ N.° XXX.XXX.XXX/XXXX-XX

ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

PREGÃO PRESENCIAL N." 007/2020

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
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CNPJ N.° XXX.XXX.XXX/XXXX-XX
6.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma)
hora antes da abertura da sessão pública.

6.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro
único, endereçado diretamente à

(Equipe

de

Pregào

Presencial, com a seguinte

identificação:

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.° 007/2020

SESSÃO EM 18/05/2020, ÀS 08HS00M1N
6.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não
gerarão efeitos como proposta.

6.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licilante
às sanções previstas neste Edital.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, corno também rubricadas todas as suas folhas pelo licitanie ou seu
representante, deverá conter:

7.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, as procedências e demais
dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
7.1.2. Preço unitário e total por item e o seu valor global, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado,

considerando os valores máximos e as necessidades constantes do Termo de
Referência.

7.1.2.1. No preço colado deverão estar incluídos todos os serviços e insumos que o
compõem, lais como as despesas com impostos, salários, encargos, alimentação,
transporte, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto.

7.1.3. Prazo para execução dos serviços, conforme parâmetro máximo do Termo de
Referência.

7.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da sua apresentação.

^%£'
Ègsr
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7.2. As licitantes deverão incluir cm suas propostas todos os custos estimados para
eventual substituição de empregados que tenham que se afastar da atividade por conla de
causa relacionada à C0VID-I9.
7.3. A

Contratada

deverá

arcar

com

o

ônus

decorrente

de

eventual

equívoco

no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de

fatores

futuros

e

incertos,

tais como os

valores

providos com

o

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

7.4. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do

quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso l do art. 65 da Lei n.°
8.666/1993 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.° 5/2017.
7.5. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.6. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em
caso de erro ou colação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir:

7.6.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante
toda a execução contratual;

7.6.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
Linilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução,
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
7.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao

pregoeiro ou à

fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos

recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

7.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.9. A

apresentação

das

propostas

implica

obrigatoriedade

do

cumprimento

das

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

7.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
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8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio presencial, na
data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
8.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

8.4. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

8.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subilem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas

subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.6. Será desclassificada a proposla ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do
Anexo Vll-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:.

8.6.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.6.2. contenha vicio insanável ou ilegalidade;

8.6.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.6.4. apresentar preço final superior com o estimado pela Administração, ou que
apresentar preço manifestamente inexequível;

8.6.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível
a proposla de preços ou menor lance que:
8.6.4.2. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero. incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.6.4.3. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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9.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote único.

9.2.0 Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior
preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
9.3. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.4.0 valor total final ofertado pelo licitante, não poderá resultar em uma dizima
periódica, porlanto é de responsabilidade do licitante apresentar lances que resultem em
valores exatos após as divisões dos quantitativos de cada item.

9.5. Os lances ofertados pelos licitantes deverão levar em consideração a quantidade de
itens e os seus valores máximos constantes no Termo de Referência, as rcduçfics
ofertadas devem resultar cm valores unitários sem dizima periódica, com apenas

duas casas decimais, e serem distribuídas de forma igualmente proporcional entre

todos os 09 (nove) itens constantes do Lote Único.
9.5.1. Os valores apresentados nas propostas de preços e nos lances deverão ser
propostos de forma igualitária e proporcional, não serão aceitos, divergências de
percentuais entre nenhum dos Itens que compõem o lote.

9.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro.
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por
ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

9.7. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). será observado o disposto nos artigos 44 e 45,
da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar
n.° 155/2016, regulamentada pelo Decreto n.° 6.204, de 2007.

9.7.1.0 Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP.

9.7.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o

direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos.

9.7.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
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9.7.4. Caso sejam identificadas propostas de licilantes ME/EPP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitanles
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
9.7.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor

classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou lendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/IEPP. ou ainda nao existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.

9.7.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a

classificação fina! dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.

9.8. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3°, §2°; da Lei n.° 8.666/1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam

em

pesquisa

e

no

desenvolvimento de tecnologia no País.

9.8.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
9.9. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

9.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais sobre o valor global do
lote entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 9,00 (nove), considerando
haver 09 (nove) itens dentro do lote único.

9.11. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao

estimado pela Administração, observado o disposto no inciso IV, art. 5o e inciso X do art.
9 do Decreto n.° 011/2011 e no §3° do art. 4°-E da Lei n.° 13.979/2020.
10.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o
auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em
relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.
10.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante.
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da solicitação do pregoeiro. com os

Rua Bandeirantes. 285 - Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 ■ 3480.2130
CNPJn." 13.912.084/0001-81

V

J{

1A

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371bbc79-1fcb-4811-84d4-00394f677416

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro para a
aceitação do lance vencedor.

10.4. A inexequibilidade dos valores referenles a itens isolados da Planilha de Custos e
Formação de

Preços não

caracteriza motivo suficiente

para a

desclassificação

da

proposta, desde que não contrariem exigências legais.
10.5. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos

artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.°
147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da
Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br). seção "Despesas
- Gastos Diretos do Governo - Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)'5, para
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício

anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais),
previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei
Complementar n.° 147/2014 e a Lei Complementar n.° 155/2016, ou o limite proporcional
de que Irata o artigo 3o, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no
exercício considerado.

10.5.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens
bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento)
de que trata o artigo 3o, §§9°-A e 12, da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei
Complementar n.° 147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016.

10.5.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de exlrapolamenlo do limite
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3o, §§9°, 9°-A; 10 e 12, da Lei Complementar n.° 123 de
2006, com a conseqüente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades
incidentes.

10.6. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço
em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade. bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto.

10.7. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento
contendo as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.
10.8. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser a ferida pelos meios previstos, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob
pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias
úteis contados da solicitação.
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10.8.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo

Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta do licitanle será recusada.
10.8.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável
pela análise.
10.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e

horário para a continuidade da mesma.
10.10. Se

a

proposta

classificada

em

primeiro

lugar

não

for

aceitável,

ou

for

desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e. assim sucessivamente,

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
10.10.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitanle para que seja
obtido preço melhor.

10.11. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

10.12. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:
10.12.1. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade (arl. 9o, parágrafo único,
incisos I a III, do Decreto n.° 9.507/2018, e arl. 6o da IN SEGES/MP n.° 5, de 2017);
10.12.2. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos
que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública (arl. 6o, parágrafo
único, da IN SEGES/MP n.° 5/2017);

10.12.3. Rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e
capacitação

ou congêneres,

pois

tais

parcelas já

são cobertas

pelas despesas

administrativas (Acórdão TCU n.° 2.746/2015 - Plenário);
10.12.4. Rubrica denominada "reserva técnica", exceto se houver justificativa, na
proposta, que indique, claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo
cusieado, de modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou
indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU n.° 2.746/2015 - Plenário,
n.° 64/2010 - T Câmara e n.° 953/2016 - Plenário);
10.12.5. Rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - 1RPJ e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL (Súmula TCU n.° 254/2010);
10.12.6. Rubrica denominada "verba" ou "verba provisional", pois o item não está
vinculado a qualquer contraprestação mensurável (Acórdãos TCU n.° 1.949/2007 -

Plenário en.° 6.439/2011 - 1" Câmara).
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10.13. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação
do licitante, devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos da
Planilha, com vistas a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em
ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
10.13.1. Na hipótese de contratação com a previsão de ilens de custos vedados, tais
valores serão glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa
e contraditório.
10.14. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento complementar, no
prazo de 03 (Ires) dias úteis, sob pena de não aceitação da proposta.

10.14.1. E

facultado ao

pregoeiro

prorrogar o

prazo estabelecido,

a

partir de

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitanle, antes de findo o prazo
10.15. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação
do licitante, devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos da
Planilha.

10.15.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

10.15.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
10.16. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

10.17. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação
aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

10.18. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação
da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitanle, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.
10.19. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
II. DA HABILITAÇÃO
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:
11.1.1. Certificado

de

Registro

Cadastral

-

CRC,

ou

com

os

requisitos

de

habilitação deste instrumento convocatório;
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11.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - CNPJ do Tribunal de Conlas da
União, no endereço eletrônico https://certidoes-anf.apps.(eu.gov.br/, e diretamente nos
sítios oficiais para emissão das certidões do CPF do sócio majoritário:
a.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôncas e Suspensas - CEIS, mantido
pela

Controladoria-Geral

da

União

www.poriaidairanspanincia.gov.br/ceiA"
b.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade

Administrativa,

mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

www. cnj. jiis. br/imprnhidadeadm/consultar requerido, php.

c.

Sistemu Nacional de Inabilitados c Inidôncos, mantido pelo Tribunal de
Contas da União - TCU, contas.leu.gov.hr/ards/f?p-inahiiitado:ccrtidao\

11.1.3. A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licilante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429. de 1992. que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
11.1.3.1. Caso conste na Consulta ele Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.

11.1.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.1.3.1.2.0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

11.1.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

11.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate
fido, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123. de 2006. seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.2.1. Não sendo possível a verificação dos cadastros constantes na Cláusula 11.1.2,
no momento da sessão, seja por qual motivo for, a verificação poderá ser realizada

posteriormente, antes da assinatura do contraio ou emissão de ordem de serviço, em
havendo alguma restrição o licitante será considerado inabilitado, fato este que
incorrerá em reabertura da sessão para continuidade, e aproveitamento de todos os atos
suscetíveis de aproveitamento.
11.3. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

11.3.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação
em órgão da imprensa oficial.
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11.4. Para

a

habilitação,

o

licilante

deverá

apresentar

os

documentos

a

seguir

relacionados:
11.4.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de lEmpresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada

-

EIRELI:

ato

constitutivo,

estatuto

ou

contrato

social

em

vigor,

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de

documento comprobalório de seus administradores;
b.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos

do

artigo

8o

da

Instrução

Normativa

n.°

103,

de

30/04/2007,

do

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
c. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
11.4.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal c/ou estadual,

relativo ao domicílio ou sede do licilante. pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a apresentação da
Certidão Negativa

de

Débitos da

Fazenda

Nacional, conforme

unificação

prevista na Portaria do Ministério da Fazenda. n.° 358 de 05 de setembro de
2014, que engloba as Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com

efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
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f. Prova de regularidade relativa ao

Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço - FGTS. mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão

Negativa de

Débitos Trabalhistas -

CNDT, ou certidão

positiva com efeitos de negativa.

11.4.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar

toda

a

documentação

exigida

para

efeito

de

comprovação

de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser
inabilitado.

11.4.3. Relativos à Qualificação Técnica:

a. Atestado de Capacidade Técnica, apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome da empresa licitante, relativo ao objeto desta
licitação na prestação de serviços profissionais de horistas, o signatário do
documento deverá ter a firma reconhecida, a saber:
a.l. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 06 (seis) meses na
prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos
diferentes, não havendo obrigatoriedade da experiência serem ininterruptos,

conforme Item 10.7.1 do Anexo Vll-A da IN SEGES/MPDG n.° 5/2017;
a.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente;

a. 1.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços,
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo Vll-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.

b. Declaração de Vistoria, a ser emitida pelo licitante em que conste, que conhece
as condições locais para execução do objeto; e que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total
responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
b.1.1. A visloria poderá solicitada e acompanhada por servidor designado
para esse fim. de segunda à sexta-feira, das 08h00min horas às 12h00min
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (77)
3480.2120 ou 3480.2130.

b.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação
do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura
dos envelopes.
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b.1.3. Para a vistoria o licitanie, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a
realização da vistoria.
b.1.4. Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por
exclusiva conta da licitante.

b.1.5. Por ocasiüo da vistoria, ao licitanie, ou ao seu representante legal,
poderá ser entregue em CD-ROM, "pen-drive" ou outra forma compatível

de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação,
para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta
11.4.4. Relativos à Qualificação Econômieo-Financeira:

a. Certidão Negativa de Falência ou Rccupcraçüo Judicial, ou liquidação
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor

da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na

própria certidão, ou. na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias
contados da data da sua apresentação;

b. Balanço Patrimonial c Demonstrações Coníábeis do Último Exercício Social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balanceies ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

b.l.No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade. A comprovação exigida no item anterior
deverá ser feita da seguinte forma:

b.2. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do Balanço Patrimonial
e Demonstrações Contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito
Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;

b.3. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura. Balanço Patrimonial,

Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro
na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório
competente.

b.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). igual ou
maiores que 1

(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta in
loco, no caso de empresas inscritas no CFMC:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

b.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente
deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação.

b.6. A comprovação exigida na Cláusula anterior deverá ser feita da seguinte
forma:

b.6.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço

patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do
Estado/ Distrito Federal ou. se houver, do Município da sede da empresa;
b.6.2. No

caso

de

empresas

de

responsabilidade

limitada,

cópia

autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura.

Balanço

Patrimonial.

Encerramento, com a

Demonstrações

Contábeis

respectiva autenticação ou

e

Termo

de

registro na Junta

Comercial.
11.4.5. Documentos Complemcntares

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este
Edital;

b. Dcclaraçüo de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores, conforme Lei n.° 9.854, de 1999. regulamentada pelo Decreto n.° 4.358,
de 2002, conforme modelo anexo a este Edital;
c. Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, sede da empresa
licitante;

d. Dcclaraçüo

de

Disponibilidade de

Instalações /

Equipamentos / Pessoal

Técnico Profissionais destinadas ao atendimento do objeto licitado, compatíveis
com as exigências do Termo de Referência.
11.5. O licitante que já estiver cadastrado no Certificado de Registro Cadastral - CRC, em
situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará
dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos

pelo referido

cadastro que estejam validados e atualizados.

11.5.1. Na hipótese de algum documento que já conste do Certificado de Registro

Cadastral - CRC estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não
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logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante
deverá apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento às
exigências deste Edital, sob pena de inabililação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

11.5.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de
fato impeditivo da habilitação.
11.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo

com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

11.6.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase
de julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

11.7. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.

11.8. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

11.10. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação.

11.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11.11.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do
certame, prorrogável

por igual

período, para a regularização da documentação,

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
11.11.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subilem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência

na

contratação

ou

prazo

insuficiente

para

o

empenho

devidamente

justificados.
11.11.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento

imediatamente

posterior

à

fase

de

habilitação,

aguardando-se

regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
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11.11.4. A

nâ"o-regularização

da

documentação,

no

prazo

previsto,

implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da

Lei

n.°

8.666/1993,

sendo

facultado

à

Administração

convocar

os

licitanies

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

11.12. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata. que mencionará todas os licitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem

ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes
presentes.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. A proposta final do licitanie declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo

de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.
12.1.1. A proposla final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitanie ou seu representante
legal.

12.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e
agência do licilante vencedor, para fins de pagamento.

12.2. A proposla final deverá ser documentada nos aulos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contraio e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, dentre outras: dados,
marca, planilhas, composições, modelo, tipo, fabricante, etc. vinculam a Contratada.
13. DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante

poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do

recurso, ficando os demais licitantes. desde logo. intimados para, querendo, apresentarem
contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.

13.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.
13.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará

adstrita à verificação da tempeslividade e da existência de motivação da intenção de
recorrer.
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13.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme
o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.5. Os recursos apresentados somente terão efeito devolutivo e não suspenderão as
decisões recorridas.

13.6. Não ser0o conhecidos os recursos cujas razões forem apresenladas fora dos prazos
legais.

13.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimenlo de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repelidos os atos anulados e os que dele dependam.
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos lermos do art.
43, §1° da LC n.° 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente
licitante declarado

posleriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licilantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

14.2.1. A convocação se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Município
de Coribe de acordo com a fase do procedimento licilalório.
14.2.2. A convocação poderá ainda ser feita por e-mail. dar-se-á de acordo com os

dados contidos em sua Proposta de Preços, sendo responsabilidade do licitante
informar os dados de e-mail e estejam atualizados

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja inierposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licilalório.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
16.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. Homologado o resullado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de máximo de até 05 (cinco) dias. contados da data da
convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual. após cumpridos
os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições
estabelecidas.

17.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços., a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência posta! com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias. a contar da
data de seu recebimento.

17.2.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez. por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado peto licitante convocado, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
17.3. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a

assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e
seus Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e

comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ala.

17.3.1. O prazo previsto no subilem anterior para a assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado por uma única vez. por igual período, por solicitação
justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
17.3.2. A administração

irá ser certificar de que a Ata de Registro de Preços,

devolvido assinado pela Contratada, não tenha sofrido qualquer alteração.

17.4. Poderá

ser

formalizada

uma ou

tantas

Atas de

Registro

de

Preços quanto

necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a
indicação do licilante vencedor, a descrição do(s) item(ns). as respectivas quantidades,
preços registrados e demais condições
17.5. Antes da assinatura do Contraio, a Contratante realizará consulta ao Certificado de

Registro Cadastral - CRC e verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos
resultados poderão ser anexados aos aulos do processo.

17.6. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.
18. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência 05 (cinco) meses, a contar da data de sua
assinatura e publicação.

18.1.1. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, considerando que o prazo loial de
vigência máximo é 01 (um) ano.
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19. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO
19.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão às disciplinas do Decreto Municipal n.° 006/2018, conforme
previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital.

20. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

20.1. As contratações com o fornecedor registrado, de acordo com as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde, serão formalizadas por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa, ordem de serviço ou outro instrumento similar,
conforme disposto no artigo 62 da Lei n.° 8.666/1993, e obedecidos os requisitos
pertinentes do artigo 11 do Decreto Municipal n.° 006/2018.
20.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no
respectivo pedido de contratação.

20.1.2. O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece

vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (inciso
Xí, art. 09 do Decreto Municipal n.° 006/2018).

20.2. O órgà"o convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho,
Contrato, Ordem de Serviço ou aceitar instrumento equivalente, se for o caso, sob pena

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata
de Registro de Preços.

20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da
data de seu recebimento.
20.2.2. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração.

20.2.3. A administração irá ser certificar de que o Termo de Contrato, devolvido
assinado pela Contratada, não tenha sofrido qualquer alteração.
20.3. O Aceite da Nota de Empenho, Ordem de Serviço ou do instrumento equivalente,
emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

20.3.1. referida Nota está substituindo o contraio, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei n.° 8.666, de 1993;
20.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
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20.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisüo são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

20.4. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante
realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral - CRC, para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do processo.

20.5. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por

cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos lermos do artigo 4o, 1, da Lei n.
13.979/2020.

20.6. É vedada a subcontralação parcial e total do objeto de cada contrato.
20.7. A

Contratada

deverá

manter

durante

toda

a

execução

da

contratação,

em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

20.8. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante
da Contratante, ao qual compelirá registrar em relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual, de tudo dando ciência à Administração.

20.9. Previamente à contratação a Administração realizará consulta as Certidões
Negativas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, mediante a comprovação das condições de habilitação

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licilante durante a vigência do
contrato ou da ata de registro de preços.

20.10. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contraio ou a ata de registro de preços, a

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, poderá convocar oulro licitanle. respeitada a ordem de

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato
ou a ata de registro de preços.

21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
21.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.

21.2. Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno
mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de
preços pela licitante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos
efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. mantido pelo
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. acumulado em 12 (doze) meses,
adotando-se a seguinte fórmula:
Fórmula de cálculo:
Pr = P + (P x V)
Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste):

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
21.4. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada:
21.4.1. Caso a Contratada não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

21.4.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado
depois de extinto o contrato.

21.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento. o Contratante
pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tüo logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

21.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

21.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
21.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

21.9.0 percentual final do reajuste não poderá ultrapassar o percentual limite de
crescimento da despesa pública para o exercício, fixado nos termos do novo regime fiscal
instituído pela Emenda Constitucional n.° 95, de 15/12/2016.
21.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

22. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
22.1. Cada contratação firmada com a

disposições

definidas

na

minuta

de

fornecedora terá vigência de acordo com as

contraio,

ordem

de

serviço

ou

instrumento

equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou outro conforme
dispuser os termos do documento,

a partir da data da

assinatura ou retirada do

instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993.
22.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
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fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.° 39, de
13/12/2011.

22.2. Segundo dispõe o item 3 do anexo IX, da IN n.° 05/2017. a CONTRATADA não
tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e
condições mais vantajosos para a Administração, conforme estabelece o inciso 117 do Art.
57 da Lei n.° 8.666/1993.

22.3. Também nào se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver
sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em
licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos
22.4. Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela
CONTRATADA estiverem superiores aos praticados no mercado.
23. DO PREÇO

23.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e inreajustáveis pelo
período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura e publicação da Ata de Registro de
Preços e de cada Contrato.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital, na Ala de Registro de Preços e na minuta do instrumento de
Contrato, quando for o caso.

25. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
25.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contraio, quando for o caso.
26. DO PAGAMENTO

26.1. O prazo para pagamento será de ale 10 (dez) dias úteis, contados a parlir do
primeiro dia útil do mês subsequente ao vencido e com a plena execução dos serviços
demandados

em

cada

competência

mensal,

mediante

a

apresentação

da

Nota

Fiscal/Fatura pela Contratada e atestada a efetiva prestação dos serviços.
26.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de ale 05
(cinco) dias úteis, contados a partir do início do mês subseqüente ao vencido, com a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5o. §3°. da Lei n.° 8.666/1993;

26.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

26.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.
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26.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou. ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento

ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

26.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta Certificado de Registro
Cadastral - CRC e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

26.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

26.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo
artigo 12 da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementar n.° 155/2016, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e
contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias,
desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o arligo 6o da
Instrução Normativa RFB n.° 1.234. de 1 I de janeiro de 2012.

26.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
26.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

26.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

26.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP

EM = Encargos Moralórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

|=

(6/100)
365

N = Número de dias enlre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento
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VP = Valor da Parcela em atraso

26.J0. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previslo na Lei n.° 8.666/1993.
26.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
26.12. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa Municipal e cobradas
judicialmente.

26.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral - CRC.

26.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

26.15. A cada recebimento de Nota Fiscal o Município verificará a manutenção dos
requisitos de habilitação para comprovação da regularidade e a manutenção das
condições

habilitatórias

constantes

do

instrumento

convocatório,

bem

como

a

regularidade perante este Município.
26.16. A Contratada não poderá suspender as prestações dos serviços demandados por
motivo relacionado à pendência de pagamento devido por parte da Contratante, por tratarse de bens necessários e inerentes ao funcionamento da administração.

27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

27.1, Os recursos orçamentários para as contratações do objeto do presente registro de
preços, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotações
orçamentárias próprias e serão certificados por ocasião de cada contratação.

28. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
28.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto
Municipal n.° 006/2018, a licilante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
28.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não

assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ala
de Registro de Preços, e:
28.2.1. Apresentar documentação falsa;
28.2.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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28.2.3. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
28.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;
28.2.5. Cometer fraude fiscal;
28.2.6. Fizer declaração falsa;
28.2.7. Ensejar o retardamento da execução do certame.

28.3. Considera-se comportamento inidôneo, enlre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

28.4. A licitanle/Adjudicalária que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

a. Multa de até

10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento do
CRC, pelo prazo de até cinco anos;

28.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.

28.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n.° 12.846. de Io de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual

instauração

de

investigação

preliminar

ou

Processo

Administrativo

de

Responsabilização - PAR.

28.6. O processamento do PAR não interfere no seguimenlo regular dos processos
administrativos específicos

para

apuração da

ocorrência de

danos

e

prejuízos à

Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,

com ou sem a participação de agenle público.
28.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

valor remanescente

28.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o

procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993. e subsidiariamente na Lei n.° 9.784. de
1999.

28.8.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em
processo administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o
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estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n.° 6. de 2020, nos termos do
art. 6°-C da Lei n.° 13.979/2020.

28.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

28.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela

autoridade competente, ou. quando for o caso. inscritas na Dívida Ativa do Município e
cobradas judicialmente.

28.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral - CRC.

28.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

29. DA IMPUCNAÇAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
29.1. Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

29.2. A

impugnação

poderá

ser

realizada

por

forma

coribe.liciiacao@gmail.com, por petição dirigida ou

eletrônica,

pelo

e-mail

protocolada no endereço Rua

Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, nos dias úteis, no horário das
08hs00minàs 12hs00min.

29.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 01 (um) dia útil contados da data
de recebimento da impugnação
29.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

29.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via inlernet ou no endereço Rua
Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, nos dias úteis, no horário das
08hs00minàs 12hs00min.
29.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 01 (um) dia
útil, contado da data de recebimento do pedido, c poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

29.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
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29.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

29.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

30. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

30.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licilanle mais bem classificado.

30.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.

30.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem colar suas propostas em valor igual ao
do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.

30.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto
n.° 7.892/2013.

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
31.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
31.3. E facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
31.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica,

mediante

despacho

fundamentado,

registrado

em

Ata

acessível

a

todos,

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
31.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

31.5.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facullando-se a realização de licitação específica

para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
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31.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

31.7. Os licitanles assumem todos os custos de preparação e apreseniaçüo de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

31.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expedienie na Administração.

31.9.0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licilante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

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

31.11. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

31.12. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no
endereço Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, nos dias úteis,

no horário das 08hs00min às l2hs00min. O Município irá fornecer a íntegra do edital e
seus anexos de forma gratuita, bastando apenas o preenchimento do formulário de
Protocolo de Recebimento.

31.13. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002.
do Decreto Municipal n.° 006/2018, da Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor, da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014 e Lei
Complementar n.° 155/2016, e da Lei n.° 8.666/1993, subsidiariamente.

31.14. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o da Seção Judiciária
de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Coribe, Bahia, 12 de maio de 2020.

o Rocha

Manuo
Tefeiu

Município de Coribe
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TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I

Pregão para faturas e eventuais Contratações de empresa para a execução de semços de diversos profissionais horistas destinados a

ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enjrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-I9 pelo Funda Municipal de Saúde de Coribe - Bahia

1.

OBJETO

1.1. Pregão para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços
de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como
uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enlrentamento ao
contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe
- Bahia, conforme especificaçõcs; quantidades máximos estimadas e valores máximos
constantes neste Termo de Referência, conforme abaixo:
LOTE ÚNICO
Número
Categoria

Itens

Máximo
estimado de
Profissionais

Unidade
Hora
Máxima

Dias

por Dia

de

Horas

Medida

Registradas

em

Máximas

Horas

6

150

hora

2700

8

6

150

hora

7200

Enfermeiro

4

6

150

hora

3600

4

Motorista

4

6

150

hora

3600

5

Recepcionista

4

6

150

hora

3600

6

Vigia

5

6

150

hora

4500

7

Visilador Sanitário

4

6

150

hora

3600

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

hora

7200

9

Digitador

4

6

150

hora

3600

1

Apoio Administrativo

2

Técnico de Enfermagem

3

2.
2.1

DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
O registro de preços para formalização de contratações de serviços promove a

participação complementar das entidades privadas em todos as fases de atendimento à
população no Sistema de Saúde Municipal reveslindo-se de importância, na atividade
assistência!, e deve ainda ser entendida como importante mecanismo de gestão, controle e
avaliação dos serviços contratados.
2.2

A disponibilidade de oferta de serviços próprios do Município de Coribe quando

forem insuficientes para garantir o atendimento à população, o gestor de saúde poderá
complementar a oferta com serviços privados de assistência á saúde,

respeitando as

competências que lhes são atribuídas pela lei. a legislação aplicável às licitações e os
limites de seu território no planejamento de ações garantidoras da suficiência da assistência
em todo o setor de saúde.

2.3

O registro de preços dos serviços de horas de profissionais conforme demandas

destinam-se à realização de atividades administrativas, instrumentais ou complementares
aos assuntos e serviços que constituem a área de competência legal do Fundo Municipal de
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Saúde do Município de Coribe, necessários ao adequado funcionamento de toda a cadeia
de

atendimento

da

Secretaria

Municipal

de

Saúde

composta

por

sua

estrutura

administrativa, hospitalar, unidades básicas de saúde, farmácia municipal, patrimônio e
serviço móvel de atendimento de urgência do Município de Coribe - Bahia.
2.4 A adoção por deflagramos um processo neste momento, baseia-se principalmente em
promovermos uma oferta de suporte logístico e complementar para os profissionais que
trabalham na Secretaria Municipal de Saúde e em todos os departamentos vinculados.
Atualmente todos os servidores estão sendo cobrados demasiadamente pela população, por
suas famílias e pelo psicológico de cada profissional, ocasionado pelo elevado estresse aos
quais estão submetidos desde o início desta pandemia e que a cada dia aproxima-se de
nosso Município.

2.5 A realização do certame lieitatório em tela. consubstancia no enfreniamenio da atual
e notória situação de calamidade pública em todo o país. reconhecido pelo Decreto
Legislativo Federal n.° 6 de 2020, fato este ocorrido em todos os países do mundo, com a
disseminação do vírus Coronavírus - 2019 - nCov que a cada dia tem atingido diretamente
e principalmente as populações nas regiões metropolitanas e bem como atingindo os
Municípios mais longínquos do interior do país.

2.6 O Município de Coribe declarou o listado de Calamidade Pública por intermédio do
Decreto n.° 020, de 01 de abril de 2020, até o presente momento não teve nenhum caso
confirmado de paciente contaminado e confirmado com o novo Coronavírus Corvid-19.
mas infelizmente não podemos afirmar que nos próximos dias. nas próximas semanas ou
mesmo nos próximos meses, não apareceram casos, ainda mais por estamos recebendo
constantemente pessoas advindas de outros Estados que possuem casos confirmados.
2.7

Os serviços por horas almejadas para as contratações relacionadas neste certame

lieitatório visam promover atualmente e preventivamente para a Administração Municipal
a regularidade e a legalidade de demandas por serviços esporádicos e temporários com
previsões atuais e futuras, sendo incertas por serem demandas que apresentam-se como

necessárias e imprescindíveis para atendimento a quaisquer advindas do Fundo Municipal
de Saúde de Coribe para o enfrentamento do avanço do Covid-19 em nosso Município.
2.8 Os serviços de profissionais dispostos no Termo de Referência permitiram durante a
validade da Ata de Registro de Preços, u ser assinada com a empresa vencedora do
certame, objetivará promover e resguardar para as já necessárias e as possíveis
contratações de serviços com vistas a fortalecer e complementar o Fundo Municipal de
Saúde no atendimento à população do município em toda a sua cadeira operacional,
considerando que estão todos submetidos.

2.9

O instituto do registro de preços é a ferramenta mais adequada para a realização dos

serviços que irão e poderão prestar apoio e suporte a todas as demandas atuais, e das que
advirão caso se

façam necessárias, considerando que os efeitos atuais e vindouros

provocados pela epidemia do Novo Coronavírus são e deverão ser objeto de enfrentamento
no âmbito Municipal, portanto, satisfarão as premissas dispostas:
2.9.1

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional (ESP1I) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020,

em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) denominado
SARS-CoV-2, é uma pandemia;
2.9.2

Considerando que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.° 188, de

03/02/2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
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decorrência da infecçâo humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov). por entender se
tratar de evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o Sistema Unico de
Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas
proporcionais e restritas aos riscos;

2.9.3
Considerando a expedição do Decreto n.° 19.549, de 18 de março de 2020,
pelo Governo do Estado da Bahia, declarando Situação de Emergência em todo o
território baiano para fins de prevenção e enfrentamento à COV1D-19. com medidas
que afetam diretamente a rotina de cidadãos e cidadãs do Município de Coribe - BA,
entre outros do estado;

2.9.4
Considerando que o Município de Coribe possui um fluxo diário e contínuo
de população para Estados c Municípios com transmissão comunitária, em busca de
serviços de saúde e negócios, deixando o Município vulnerável à transmissão;

2.9.5
Considerando que no presente momento nenhum caso confirmado foi
detectado no âmbito do território deste Município de Coribe, no Estado da Bahia, o
que nos impulsiona a promover medidas preventivas de controle, pois que somente as
ações em conjunto da sociedade civil, agentes públicos, sociedades científicas e
profissionais de saúde farão com que enfrentemos esta nova epidemia com sucesso,
diminuindo a mortalidade, principalmente entre os idosos e mitigando as
conseqüências sociais e econômicas;

2.9.6
Considerando que a situação epidemiológica em nosso país é dinâmica, e que
esse quadro pode alterar com o passar dos dias a partir de novas deliberações que
forem tomadas com base no cenário sanitário nacional, estadual ou municipal se
modificar;

2.9.7

Considerando que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão

sendo tomadas gradativamenie c em tempo oportuno;

2.9.8

Considerando

as

medidas

emergenciais

na

contenção

do

coronavírus

divulgada pela União dos Municípios da Bahia - UPB e Conselho Estadual de
Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS;

2.9.9
Considerando que a saúde ê direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo

196 da Constituição da

República;

2.9.10

Considerando que mesmo o Município de Coribe não tendo, até o momento,

nenhum caso de Coronavírus confirmado, cabe à Administração

Pública adotar

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19),
no âmbito do seu território;
2.9.11

Considerando a necessidade de conter a propagação de infecçâo e transmissão

local e preservar a saúde da população em geral;

2.9.12

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença;

2.9.13

Considerando que o Município de Coribe possui um fluxo diário e contínuo

de população para Estados e Municípios com transmissão comunitária, em busca de
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serviços de saúde e negócios, deixando o Município vulnerável à transmissão;
2.9.14

Considerando que medidas proporcionais às condições de saúde pública estilo

sendo tomadas gradalivamente e em tempo oportuno;

2.10 O Município de Coribe deflagrará o processo para o registro de preços de horas de
profissionais para o atendimento às demandas aluais e bem como as incertas e não sabidas,
dado que mediante os fatos aluais e considerações acima dispostas alicerçam em nosso
Município a atuação preventivamente, com um planejamento inicial que prevê o
monitoramento diário da pandemia do novo corona vírus sendo imprescindível a

complementação por intermédio dos serviços registrados nas ações realizadas pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe Município enquanto perdurar a vigência da Ala de Registro
de Preços, portanto, deveremos adotar inicialmente ações previstas:

2.10.1

monitoramento da situação diária do COVID-19 e da Dengue,, no Município

de Coribe;

2.10.2

vigilância laboratorial dos exames e diagnósticos dos pacientes suspeitos e

confirmados;

2.10.3

coleta do material biológico dos pacientes;

2.10.4

monitoramento dos casos suspeitos e confirmados, e seus

respectivos

contatos;

2.10.5

produção de boletins informativos diários da situação epidemiológica, no

Município de Coribe;

2.10.6

atualização dos protocolos de atendimento aos pacientes;

2.10.7

organização do fluxo de referência e contra-referência dos serviços de saúde:

2.10.8

gerenciamento do atendimento dos pacientes em toda a nossa rede de saúde;

2.10.9

atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte institucional dos

casos suspeitos ou confirmados;
2.10.10 prestação de assistência farmacêutica;
2.10.11 apresentação à população em geral de informações de medidas adotadas pelos
profissionais de diversas áreas (comunicação de risco):

2.10.12 realização de treinamento aos profissionais de saúde de toda a área de saúde;
2.10.13 controle e organização administrativa com vistas a resguardar os trabalhos de
Iodos os profissionais que estão na linha de frente no atendimento a população;

2.11

Considerando-se o disposto no arl. 23; §l°; da Lei n.° 8.666/1993, levando-se cm

conta a natureza similar dos cargos ora demandados, e com a finalidade de reduzir a
possibilidade de ocorrência de perda de economia de escala e no intuito de fomentar a
competitividade, além de viabilizar um melhor gerenciamento dos serviços prestados,

buscando evitar o desperdício de recursos e minimizar os riscos de eventuais prejuízos à
Administração

e/ou

de

comprometimento

da

qualidade

desses

serviços,

haverá

o

agrupamento de atividades, sendo utilizado como critério de julgamento o valor global:

2.12 Os serviços que serão registrados e os respectivos valores serão exercidos por
profissionais trabalhando e exercendo suas funções em regime de horislas aos quais u
empresa contratada será remunerada pela execução de serviços efetivamente executados

por intermédio de profissionais que trabalhem por jornada móvel e variável.
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2.13 A cada demanda de serviços dispostas em Nota de Empenho ou Ordem de Serviços a
empresa que detém a Ata de Registro de Preços, ira observar as horas, funções e
obrigações ora inicialmente previstas as quais poderão sofrer alterações ao longo das
execuções para menos; e se houver a necessidade para mais será demandado a emissão de
uma nova Ordem de Serviços complementar.

2.14 Os contratos quanto houver necessidades de redução ou aumenlos de serviços
deverão observarem as disposições contidas no art. 65 da Lei n.° 8.666/1993 combinado
com o art. 4-1 da Lei n.° 13.979/2020.

3.

DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1

A contratação de pessoa jurídica paia o registro de preços de serviços de
profissionais para futuras e incertas prestações dos serviços objeto do presente Termo de
Referência encontra amparo legal nas demais disposições estabelecidas em Edital, seus
anexos e bem como nas leis e atos emanados da Organização Mundial da Saúde, do
Governo Federal, do Governo Estadual e do Governo Municipal, conforme seguem:

3.1.1

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional - ESPII emitido pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020;

3.1.2

Lei Federal n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 - Dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavirus responsável pelo surto de 2019;

3.1.3

Decreto Estadual n.° 19.549, de 18 de março de 2020 - Declara Situação de
Emergência cm todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral
- COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da
Integração Nacional n.° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de
prevenção e enfrenlamento à COV1D-19, e dá outras providências;

3.1.4

Decreto Municipal n." 014, de março de 2020 - Dispõe sobre as medidas
temporárias de prevenção c controle para enfrentamento do COVID-19 no
âmbito do município de CORIBE e dá outras providências.

3.1.5

Decreto Municipal n." 015, de 20 de março de 2020 - Dispõe sobre a

criação do Comitê Municipal de acompanhamento das ações de prevenção e
controle do Novo Coronavirus (COVID-19).

3.1.6

Decreto Municipal n." 017 de 20 de março de 2020 - Declara situação de

emergência no município de Coribe-Ba. em face de emergência no território
do estado da Bahia, afetado por doença infecciosa vir...

3.1.7

Decreto Municipal n." 018, de 23 de março de 2020 - Dispõe sobre a
suspensão do funcionamento de lojas de todos os seguimentos, atendimento
ao público em bancos, como medidas temporárias de prevenção e...

3.1.8

Decreto Municipal n." 020, de 01 de abril de 2020 - Declara estado de

calamidade pública no município de Coribe para enfrentamento da pandemia
decorrente da COVID-19;
3.1.9

Decreto Municipal n." 022, de 03 de abril de 2020 - Dispõe sobre a adoção

de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
coronavirus (COVID-19) no âmbito do Município de Coribe - BA:
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3.1.10 Decreto Municipal n.° 023, ele 06 de abril de 2020 - Dispõe sobre as
medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamenlo do COVID19 no âmbito do município de Coribe e dá outras providências;
3.1.11 Decreto Municipal n." 026, de 13 de abril de 2020 - Dispõe sobre a adoção

de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo
coronavirus (COVID-19) no âmbito do Município de Coribe - 2020;
3.2
As legislações adicionais aplicáveis ao registro dos preços dos serviços de
profissionais horistas para contratações futuras objeto do presente Termo de Referência
encontra amparo legal na Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei n.° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020; no Decreto Federal n.° 3.555, de 08 de agosto de 2000; no Decreto
Municipal n.° 01 1, de 01 de fevereiro de 2011; Decreto Municipal n.° 006, de 21 de março
de 2018; na Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n.°
123/2006 e alterações das Leis Complementares n.° 147/2014 e 155/2016, no Decreto n.°
6.204/2007, aplicando-se, subsidiariamenie, as normas da Lei n.° 8.666/93 e suas
alterações.

3.3

Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características,

enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § Io. do ait. 2°, do
Decreto Municipal n.° 011/2011.

4.
4.1

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO
Trata-se de serviço comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade

preg3o, em sua forma presencial, com fulcro no §1°, art. Io da Lei n.° 10.520/2020, e no art.

4°-G da Lei n.° 13.979/2020.
4.2

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5.
5.1

DA DESCRIÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS
Os profissionais horistas aos quais a empresa disponibilizará para execução dos

serviços no atendimento as demandas emanadas da Secretaria Municipal de Saúde devem
executar suas atribuições inerentes a cada função, e de forma imprescritível deverão
demonstrar ler controle emocional; ter cortesia e educação: demonstrar equilíbrio físico;
demonstrar paciência; demonstrar agilidade: demonstrar iniciativa; demonstrar interesse;
reconhecer limitações pessoais; demonstrar prudência; ser resolulivo; demonstrar realizar
ações sob orientação; saber trabalhar em equipe; demonstrar destreza manual; demonstra
resistência física; e contornar situações adversas na realização de quaisquer serviços.

Os serviços objeto deste Termo de Referência referem-se às áreas de trabalho
5.2
descritas a seguir, acompanhadas das respectivas atribuições primordiais inerentes a cada
execução de serviços. Os serviços requeridos serào prestados apenas conforme as
demandas e sob as condições mínimas abaixo descritas:
5.2.1

APOIO ADMINISTRATIVO
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Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n." 4110-10 (Assistente Administrativo).
Para o presente registro de preços, o cargo de referencia é o de Apoio - Auxiliar
Administrativo, constante da estrutura administrativa do Município de Coribe,
tratando-se neste processo para o registro de preços com vistas a atendimento de
demandas complementares e temporárias:
5.2.1.1

Descrição sumária

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística; atendem pacientes, fornecedores e colaboradores,
fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos.

5.2.1.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Completo;

Conhecimento de informática na utilização do sistema operacional Windows.
nas ferramentas Edição de Textos tipo software Word, conhecimentos em
Planilhas Eletrônicas tipo software Excel e desenvolvimento de Apresentações
tipo software Power Point; Conhecimento de arquivamento de documentos; e
Conhecimento em redação oficial.
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.1.3

Atribuições

Atender

chamados

telefônicos

internos

e

externos:

Numerar

e

controlar

documentos; Realizar a entrega externa de correspondências e documentos;

Efetuar levantamentos diversos, quando solicitado: Apoiar na execução das
atividades da unidade, voltadas à gestão documental/processual; Operar
máquinas simples de reprodução e digitalização de documentos, telefones e
outros de complexidade semelhante; Organizar arquivos, sob supervisão;
Digitalizar correspondências e documentos oficiais cie

rotina;

Executar os

procedimentos para solicitações de viagens - passagens e diárias, nacionais;
Operar microcomputadores;

Autuar e

protocolar processos e documentos;

Digitar, organizar, conferir, entregar, receber, registrar, distribuir e controlar a

movimentação de documentos e/ou bens patrimoniais; Prestar informações sobre
tramitação e andamento de processos e documentos;

Executar as demais

atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho,
conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.2

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de

Ocupação - CBO compatível é o de n." 3222-05 (Técnico de Enfermagem).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Técnico de

Enfermagem, constante da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratandose neste processo para o registro de preços com vistas a atendimento de demandas
complementares e temporárias:

.
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5.2.2.1

Descrição sumária

Desempenham atividades técnicas de enfermagem no município no Hospital

Municipal Antônio Joaquim Lopes, Unidades Básicas de Saúde - UBSs,
Secretaria Municipal de Saúde e outros estabelecimentos de assistência médica,
domicílios; atuam em cirurgia, terapia, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde
ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente e acompanhantes
zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e
desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma
adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e düo
continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas

e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios
técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da
família.
5.2.2.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Completo;
Curso regular de Técnico cm Enfermagem com Certificado ou Diploma;

Experiência profissional mínima de 01 (um) ano no exercício da profissão;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.2.3

Atribuições

Profissional com Ensino Médio completo e, devidamente registrado no Conselho
Regional de Enfermagem de sua jurisdição; Possuir experiência de no mínimo
um ano como Técnico em

Enfermagem; Ser maior de vinte e um anos;
Disposição pessoal para a atividade; Equilíbrio emocional e autocontrole;
Disposição para cumprir ações orientadas; Capacidade de manter sigilo
profissional; Capacidade de trabalhar em equipe; Executar as demais atividades
inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme

definido no Código Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.3

ENFERMEIRO

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível c o de n." 2235-05 (Enfermeiro).

Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Enfermeiro, constante
da estrutura administrativa do Município de Coribe. tratando-se neste processo para o

registro

de

preços

com

vistas

u

atendimento

de

demandas

complementares

e

temporárias:
5.2.3.1

Descrição sumária

Desempenham atividades de enfermagem no município no Hospital Municipal
Antônio Joaquim

Lopes,

Unidades

Básicas

de

Saúde

-

UBSs,

Secretaria

Municipal de Saúde e outros estabelecimentos de assistência médica, domicílios;
atuam em cirurgia, terapia, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e
outras áreas;

Prestam assistência aos pacientes em

hospitais, ambulatórios,

postos de saúde e em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior
complexidade

e

prescrevendo

ações;

coordenam

e

auditam

serviços

de

enfermagem, implementam ações para a promoção da saúde na comunidade.
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5.2.3.2

Qualificação mínima

Profissional de nível superior titular do Diploma de Enfermeiro, devidamente
reconhecido pelo MEC;
Carteira Profissional no Conselho de Classe correspondente;
Experiência profissional mínima de 01 (um) ano no exercício da profissão;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.3.3

Atribuições

Planejar, organizar, coordenar, executar c avaliar os serviços de Programação e

de Assistência de Enfermagem em comum acordo com a coordenação geral;
Participar e elaborar junto a coordenação geral de projetos de construção para

melhoria do acesso e qualidade de ação primária de saúde; Prevenção e controle
sistemático de danos que possam ser causados aos funcionários e pacientes
durante a Assistência de Enfermagem; Prevenção e controle da infecção;
Promover o bom relacionamento da equipe, respeitando a hierarquia; Promover
junto com demais membros da equipe programas diários de educação em saúde;
Fazer previsão, provisão e controle sistemático diário de material permanente e
de consumo; Estar empenhado em fazer com que a equipe de enfermagem
cumpra protocolos, normas e retinas do serviço Realizar reuniões mensais com a
equipe de enfermagem, passando pauta e resultados para a coordenação geral;
Elaborar escala mensal de serviços e controlar freqüência e faltas dos
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
e
administrativos
com
respectiva escala de sobreaviso, férias e eventos; Elaborar relatório mensal da
funcionalidade operacional da equipe de enfermagem; Elaborar check-list de
material permanente e de consumo das unidades; Solicitar pedidos semanais de
almoxarifado e farmácia, solicitando ao setor responsável a compra dos ilens que
estão em falta após a avaliação da coordenação geral; Solicitar, controlar e
registrar gastos de psicotrópicos e entorpecentes,, com respectivas receitas
carimbadas e registradas em protocolo; Estabelecer junto a coordenação geral,
compra de material permanente, mediante solicitação ao setor competente com

respectiva especificação técnica, quantitativo e parecer do controle de qualidade;
Cobrar controle controlar prazo de vai idades dos materiais de consumo e
medicamentos; Participar no que for pertinente para a contenção da grade de
treinamentos e reciclagens para enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem; Manter a ética, autonomia, e responsabilidade técnica da equipe de
enfermagem; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom
desempenho do trabalho, conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações
- CBO.

5.2.4

MOTORISTA DE VEÍCULOS PE PEQUENO

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, os Códigos Brasileiros de

Ocupação - CBO compatíveis silo os de n.° 7823-05 (Motorista de carro de
passeio).

Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Motorista, constante

da estrutura administrativa do Município de Coribe, iraiando-se neste processo para o
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registro

de

preços

com

vistas

a atendimento de demandas complementares e

temporárias:

5.2.4.1

Descrição sumária

Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes,

exames e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções

básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como
sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam suporte,
auxilio, ajuda aos demais colaboradores do Município no exercício de suas
funções durante transporte de pessoas ou mercadorias e no desempenho das
atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os
condutores de veículos de pequeno e médio porte auxiliam as equipes de saúde
nos atendimentos diversos.
5.2.4.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Incompleto;

Carteira nacional de Habilitação CNH - Categoria "B".
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.4.3

Atribuições

Conduzir veículos oílciais de pequeno e médio porte, para a prestação de
serviços diversos; Conduzir o veículo com a necessária documentação;
Lubrificar e abastecer o veículo; Zelar pela conservação do veículo; Manter o
veículo limpo; Comunicar a necessidade de manutenção no veículo; Informar
imediatamente à Contratante qualquer defeito que ocorrer com o veículo para
que o mesmo seja sanado; Utilizar meio de comunicação tipo telefone celular,
para facilitar o contato entre a Contratante e o condutor; Respeitar as regras de
trânsito e responder pelas infrações; Recolher o veículo na garagem quando
concluído o serviço; Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as
necessidades do Setor de Saúde e Transporte, conforme definido no Código
Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.5

RECEPCIONISTA

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível c o de n." 4221-05 (Recepcionista em geral).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Recepcionista,
constante da estrutura administrativa do

processo

para

o

registro

de

preços

Município de Coribe.

com

vistas

a

tratando-se neste

atendimento

de

demandas

complementares e temporárias:
5.2.5.1

Descrição sumária

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes e visitantes;
prestam

atendimento

telefônico

e

fornecem

informações

em

escritórios,

consultórios, hospitais, unidades de saúde básica e outros estabelecimentos;

marcam entrevistas ou consultas e recebem pacientes, clientes ou visitantes;
averiguam

suas necessidades e dirigem ao lugar ou a
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agendam

serviços;

observam

normas

internas

de

segurança,

conferindo

documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças

estranhas ou alheias aos setores; Organizam informações e planejam o trabalho
do cotidiano.
5.2.5.2

Qualificação mínima

Ensino Nível Médio Completo;

Conhecimento de informática na utilização do sistema operacional Windows,
nas ferramentas Ediçíío de Textos tipo software Word. conhecimentos em
Planilhas Eletrônicas tipo software Excel e desenvolvimento de Apresentações
tipo software Power Point; Conhecimento de arquivamento de documentos; e
Conhecimento em redação oficial.
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.5.3

Atribuições

Recepcionar visitantes, pacientes, fornecedores e colaboradores, direcionando-os
para
os
locais
desejados;
Atender
chamadas
telefônicas;
Operar

microcomputadores; Manter atualizada a agenda das atividades internas e
externas das unidades administrativas da Contratante, contemplando lista de
telefones, ramais, endereço eletrônico e endereço dos principais contatos
internos e externos; Notificar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas
ao andamento normal do serviço; Encaminhar ao conhecimento da Contratante,
por meio do Encarregado da Contratada, de forma imediata e em qualquer
circunstância, a constataçüo de atitude suspeita observada nas dependências da
Contratante; Realizar controle de acesso de pessoas às dependências da
Contratante, nas formas determinadas pela Contratante: Executar as demais
atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom desempenho do trabalho,

conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações - CBO.
5.2.6

VIGIA

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível code n." 5174-20 (Vigia).

Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Vigia, constante da
estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o

registro

de

preços

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

complementares e

temporárias:
5.2.6.1

Descrição sumária

Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de salas, ambientes,
setores, departamentos, estoques, estacionamentos, edifícios públicos e outros
estabelecimentos,

percorrendo-os

sistematicamente

e

inspecionando

suas

dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e
outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e

encaminhando-as para os lugares desejados; recebem pacientes nos
estabelecimentos de saúde; escoltam pessoas e mercadorias; fazem manutenções
simples nos locais de trabalho.
5.2.6.2

Qualificação mínima
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Ensino Fundamental Incompleto;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.6.3

Atribuições

pessoas

estranhas;

Orientar visitantes, clientes, colaboradores e prestadores de serviço; Orientar
deslocamento nas dependências; Informar sobre regimento interno; Informar
sobre normas e procedimentos; Observar movimentação/comportamento das
Observar

tipo

de

pessoas

estranhas;

Atentar

para

posicionamento dos veículos no estacionamento; Prevenir incêndios e acidentes;
Chamar segurança; Identificar as pessoas; Encaminhar as pessoas; Acompanhar
o visitante e/ou prestador de serviço; Controlar a movimentação das pessoas;

Solicitar reparos; Irrigar jardins; Transmitir recados; Registrar ocorrências;
Participar de reuniões; Executar as demais atividades inerentes ao cargo e

necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme definido no Código
Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.7

VISITADOR SANITÁRIO

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n.' 5151-20 - (Visitador sanitário).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Visitador Sanitário.
constante da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste
processo para o registro de preços com vistas a atendimento de demandas
complementares e temporárias:
5.2.7.1

Descrição sumária

Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, visitam domicílios
periodicamente; orientam a comunidade para promoção da saúde; assistem
pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas;
promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas
preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre

unidade de saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas

de abastecimento de água; executam tarefas administrativas e realizam ações de
controle de endemias.
5.2.7.2

Qualificação mínima

Ensino Médio Completo;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.7.3

Atribuições

Dialogar com a população; Analisar relacionamento entre os membros da
família; Detectar problemas (saúde e social); Acompanhar doentes portadores de
doenças crònico-degenerativas; Encaminhar para serviço de saúde: Verificar
obediência à prescrição médica: Controlar condições de armazenamento de
medicamentos no domicílio; Aferir pressão arterial (em alguns casos); Hidratar

crianças (em casos de desidratação leve): Identificar casos de violência
doméstica; Acompanhar evolução da saúde do paciente; Realizar inspeção
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domiciliar; Orientar sobre uso da mascará; Orientar paciente sobre o tratamento

médico; Orientar família sobre cuidados com pacientes; Orientar sobre cuidados
com o bebê; Orientar família sobre vacinas; Orientar família na prevenção de
acidentes domésticos; Orientar família sobre alimentação; Orientar sobre o
melhor aproveitamento dos alimentos; Orientar sobre saúde bucal; Orientar
sobre medidas de prevenção ao aparecimento de focos de vetores; Acionar
profissionais de saúde quando necessário; Levar pacientes ao serviço de saúde;
Marcar consultas para os pacientes; Acionar órgãos públicos em casos de
negligência; Acompanhar visita da equipe de saúde (médico, dentista,
enfermeiro, entre outros); Acompanhar pacientes nos deslocamentos internos e
externos; Encaminhar dietas para pacientes; Vacinar pessoas; Visitar local de
foco (casa, escola, bairro e aldeia): Avaliar condições do ambiente: Verificar
fontes de risco; Checar informações; Informar aos órgãos competentes; Coletar
material e dados, in loco, para análise (água, lixo, entre outros); Orientar sobre
uso da água; Orientar sobre limpeza e os cuidados com caixa d'água e
reservatórios; Esclarecer sobre a disposição do lixo; Orientar sobre conservação
de alimentos; Orientar família sobre condições de higiene; Orientar sobre
manutenção de fossa; Divulgar campanhas de saúde; Preparar material de apoio;
Distribuir material educativo; Orientar comunidade sobre prevenção da dengue
(Dia D); Realizar arrastões para redução de criadouros; Realizar censo animal
para controle de raiva e leishmaniose; Preparar espaço para realização de
eventos; Encaminhar crianças para programas especiais; Organizar grupos para
atividades (crianças, adolescentes, pais. terceira idade, gestantes): Convidar
pessoas para eventos; Divulgar eventos e atividades; Participar de grupos e
comitês representativos; Encaminhar reclamações da população; Dar subsídios
para os conselhos que elaboram políticas públicas; Discutir nos conselhos, as
necessidades e carências da comunidade; Promover encontros e reuniões com
autoridades e comunidade; Participar de reuniões profissionais; Interagir com
escolas; Ministrar palestras; Verificar quadro de comando; Monitorar execução
de obra na comunidade; Executar as demais atividades inerentes ao cargo e

necessárias ao bom desempenho do trabalho, conforme definido no Código

Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.8

AUXILIAR PE SERVIÇOS GERAIS

Considerando as atribuições exigidas pela CONTRATANTE, o Código Brasileiro
de Ocupação - CBO compatível é o de n.° 5143-20 (Auxiliar de Limpeza).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Auxiliar de Limpeza,
constante da estrutura administrativa do Município de Coribe,
processo

para

o

registro

de

preços

com

vistas

a

tratando-se neste

atendimento

de

demandas

complementares e temporárias:

5.2.8.1

Descrição sumária

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e
alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças,
componentes e equipamentos; conservam vidros e fachadas, limpam recintos e
acessórios e tratam de piscinas; trabalham seguindo normas de segurança,
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
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5.2.8.2

Qualificação mínima

Ensino Fundamental Incompleto;
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.8.3

Atribuições

Cooperar no encaminhamento do público aos diversos setores da Unidade de
Serviços Público, acompanhando ou prestado informações. Abastecer máquinas
e equipamentos e efetuar limpeza periódica;

Efeluar a limpeza e a guarda dos

utensílios empregados no preparo e distribuição das refeições, bem como

informar quando há necessidade de reposição do estoque de alimentos e de
utensílios; Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo de
refeições, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções
estabelecidas; Efetuar serviços de arrumação, transporte e remoção de móveis,
máquinas, pacotes, caixas de materiais diversos: Mantém a ordem, a higiene e a
segurança do ambiente de trabalho, observando as normas e instruções para
prevenir acidentes; Servir água, café e lanche, preparando-os quando necessário;
Zelar pala boa organização da copa e dos ambientes, limpando-a, guardando os
utensílios e mantendo a ordem e a higiene do local; limpar cortinas e persianas;
solicitar compra de produtos químicos e de limpeza; avaliar tipo de superfície a
ser trabalhada; limpar filtros; recolher lixo; verificar qualidade de produtos
químicos e de limpeza; lavar pisos; montar andaime; isolar área para
manutenção e limpeza; preparar produtos; limpar vidros; dosar produtos
químicos; avaliar grau de sujidade; encerar pisos; remover sujeira; passar pano;
avaliar tipo de sujeira; trocar filtros; verificar validade de produtos químicos e de
limpeza; varrer pisos; montar balancim; limpar móveis e equipamentos; utilizar
epi; verificar funcionamento de equipamentos e instalações elétricas e de
iluminação; aspirar pó; selecionar produtos e material; controlar o estoque de
material; inspecionar local a ser trabalhado; secar pisos; relatar avarias nas
instalações; remover resíduos dos vidros; limpar superfícies (paredes, pisos,
etc); operar equipamentos; montar cadeirinha; diluir produtos (químicos e de
limpeza); usar uniforme; solicitar equipamentos e materiais; Zelar pela
segurança da instituição, impedindo a entrada de pessoas estranhas e sem
autorização; Zelar pela segurança dos profissionais, orientando-os sobre as
normas disciplinares para manter ordem e evitar acidentes; Executar outras

tarefas correlatas, de acordo com as necessidades do Setor de Saúde e
Transporte, conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações - CBO.

5.2.9

DIOITADOR

Considerando as atribuições exigidas pela Contratante, o Código Brasileiro de
Ocupação - CBO compatível é o de n.° 4121-10 - (Digitador).
Para o presente registro de preços, o cargo de referência é o de Digitador, constante
da estrutura administrativa do Município de Coribe, tratando-se neste processo para o

registro

de

preços

com

vistas

a

atendimento

de

demandas

temporárias:
5.2.9.1

Descrição sumária
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Organizam a rotina de serviços e realizam entrada
operando impressoras e microcomputadores - desktop
transcrevem informações; atendem necessidades do
externos; supervisionam trabalho e equipe e negociam
5.2.9.2

e transmissão de dados,
ou notebooks; registram e
colaboradores internos e
serviço com cliente.

Qualificação mínim;i

Ensino Médio completo.
Ser maior de vinte e um anos.
5.2.9.3

Atribuições

Organizar a rotina de serviços c realizar a entrada e transmissão de dados, pelos
meios
existentes
no
local
de
trabalho;
Operar
teleimpressores,

microcomputadores e outros periféricos; Registrar e transcrever informações,
operando equipamento de processamento de dados ou assemelhados, atendendo
às necessidades dos clientes internos e externos; Receber sinal sonoro ou

relatórios, mediante ponto eletrônico ou similar - e realizar as tarefas de registro
e transmissão de dados a partir das informações recebidas; Executar, sob
supervisão, atividades técnicas especializadas de grande responsabilidade e
complexidade
nos
lançamentos
dos
dados;
Realizar
atividades
de

operacionalizaçào de programas em informática; Operar equipamentos máquinas
digitadoras ou similares, computadores desktop, nolebooks. para transcrição de
dados, através de digitação, de acordo com documentos de entrada, instruções de
"lay-outs" dos

relatórios de

saída e

utilizando

programas desenvolvidos;

Selecionar programas de digitação para execução dos trabalhos de transcrição de
dados, buscando maior agilidade e eficiência; Controlar a gravação de arquivos
de dados transcritos, por medida de segurança; Preparar relatórios sobre as
atividades de digitação desenvolvidas: Zelar pela conservação dos equipamentos

operados, computadores desktop - notebooks - impressoras e demais
equipamentos efetuando limpeza dos mesmos, conforme especificações técnicas,
bem como solicitando manutenção quando problemas forem detectados; Prestar
orientação c efetuar treinamento de novos digitadores, sempre que necessário;
Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu
superior; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar

outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato;
Executar as demais atividades inerentes ao cargo e necessárias ao bom
desempenho do trabalho, conforme definido no Código Brasileiro de Ocupações
-CBO.

6.
6.1

DAS DEMANDAS ESTIMADAS
Os serviços ser3o executados conforme as demandas da Secretaria Municipal de

Saúde, conforme meras estimativas dispostas no quadro abaixo:

Número
Itens

Categoria

Máximo
estimado de
Profissionais

Unidade
Hora

Máxima
por Dia

Dias

de

Horas

Medida

Registradas

em

Máximas

Horas
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1

Apoio Administrativo

3

6

150

hora

2700

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

hora

7200

3

Enfermeiro

4

6

150

hora

3600

4

Motorista

4

6

150

hora

3600

5

Recepcionista

4

6

150

hora

3600

6

Vigia

5

6

150

hora

4500

7

Visitador Sanitário

4

6

150

hora

3600

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

hora

7200

9

Digitador

4

6

150

hora

3600

6.2

As quantidades de postos são meramente estimativas c poderão ou não serem

implementadas no todo ou cm parte, ao longo du vigêneia da Ata de Registro de
Preços dependendo unicamente das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,

devendo a Contratada estar preparada para atendimento em situações consideradas
emergenciais, eminentes ou não e temporárias.

7.

DO CONTROLE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E LOCAIS
7.1 Os serviços poderão ser prestados nos horários de horário comercial entre as
07h00min às 18h00min, e em horários especiais noturnos, caso necessário, de segundafeira a sexta-feira, nos finais de semana ou em feriados dependendo unicamente das
demandas advindas da Secretaria Municipal de Saúde para cada execução de serviços.
7.2 Caso o horário de expediente do órgào seja alterado por determinação legal ou
imposição de circunstâncias supervenientes, deverá ser promovida adequação nos horários
da prestação de serviços para atendimento da nova situação.

7.3 Tendo em vista as disposições e funções para execução de serviços enumerados no
Item 5 deste Termo de Referência, no Artigo 74, §2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho, e no Artigo 2o da Portaria n.° 373 de 25/02/2011, do Ministério do Trabalho e
Emprego, a Contratada deverá realizar o controle de jornada de trabalho para controle de
assiduidade e pontualidade de seus empregados.

7.3.1 O controle da jornada de serviços executados nas dependências da Contratante
deverá ser efetuado por meio de sistema alternativo de controle de jornada de trabalho,
a saber: a) cartão de ponto manual; b) biometria; c) controle de ponto por cartão

magnético; d) sistema de ponto eletrônico alternativo; e) folha de ponto manual; ou
ouiros permitidos por lei.

7.3.2 A jornada estimada conforme cada uma das demandas apresentadas pela
Secretaria Municipal de Saúde para cada posto de serviço, tratam-se de hipóteses de
contratação de tempo parcial ou "pari lime" previsto no Art. 58-A da Consolidação
das Leis Trabalhistas portanto os salários a serem pagos pelos períodos executando os
servi serão proporcionais às jornadas ocorridos em cada competência mensal.
7.4

A cada demanda para execução de serviços a Secretaria Municipal de Saúde emitirá

um Contrato, Nota de Empenho ou a Ordem de Serviço, a seres firmados e terão
individualmente o período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para cada profissional em
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cada função demandada, que serão computados a partir do início previsto para execução
dos serviços dispostos.

7.5 O órgão gerenciador não irá realizar qualquer contratação proveniente da Ata de
Registro de Preços, as quantidades estimadas a serem contratadas serão provenientes do
Fundo Municipal de Saúde de Coribe.

7.6 A prestação dos serviços, cujos preços serão registrados através da Ala de Registro
de Preços, deverão ser solicitados mediante a apresentação da Nota de Empenho, Contrato
ou Ordem de Serviço - OS correspondente.

7.7

Cada Ordem de Serviço - OS conterá, sucintamente:
a) Ordem de Serviço n.° 007/2020;

b) Ata de Registro de Preços n.° 007/2020 - Pregão Presencial n.° 007/2020;
c) Razão Social do Fornecedor, n.° do CNPJ. Endereço; Telefone e e-mail;
d) Número do Item;

e) Local e descrição dos serviços a serem executados;
f) Quantidade solicitada estimada; e

g) Valor registrado e valor total.

7.8 A Nota de Empenho e a Ordem de Serviço - OS poderão ser transmitidas à
fornecedora por meio de fax ou meio eletrônico, poderá ser emitida mais de uma Nota de
Empenho, Contrato ou Ordem de Serviço - OS por mês.

7.9 A empresa fornecedora ficará obrigada a atender todas as Nota de Empenho,
Contrato ou Ordem de Serviço emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços,
mesmo se a execução delas decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento.
8.

DO INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1

A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, quando solicitados,

deverão ser iniciadas em. no máximo de 48 (quarenta c oito) horas, contados da
assinatura do contrato ou ordem de serviço, devendo a Contratada, nesse prazo, alocar a

mão-de-obra nos respectivos locais e nos horários a serem lixados pela Conlralante,
informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
assumir cada um dos serviços contratados e demandados pela Secretaria Municipal de
Saúde.

8.2

A cada solicitação da Contratante para nova contratação, inclusive quando da

necessidade de substituições, a Contratada terá até 48 (quarenta c oito) horas para

atendê-la, devendo, neste prazo, efetuar o recrutamento, a seleção e o encaminhamento dos
novos profissionais às áreas demandantes.

8.2.1
O preenchimento para a execução dos serviços afetas às categorias
profissionais será realizado após análise e atendimento das exigências mínimas
contidas neste Termo de Referência pertinente a cada função a ser exercida submetida
à aprovação da Contratante.
8.2.2

Aprovado pela Contratante o currículo indicado, o profissional será alocado

pela Contratada e

dar-se-á

início à contagem do

tempo de disponibilidade do

profissional, para fins de efetiva prestação dos serviços e de faturamento.
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8.3

Será de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a prestação dos serviços

durante nos dias e horários definidos pela Contratante.

8.4

A Contratante reserva-se o direito de, eventualmente, não solicitar a substituição do

profissional (cobertura) e, nessa hipótese, as horas ainda não realizadas referentes ao posto
vago não serão computados para pagamento de qualquer medição.

8.5 Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que
porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela
Contratante, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante
de suas obrigações.

8.6

A escolaridade

de

cada profissional

deverá ser comprovada

pela Contratada,

mediante a apresentação de diploma ou certificado emitido por instituição legalmente

reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, exceto para aqueles cargos que exigem
como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto, nesses casos a escolaridade
poderá ser comprovada por declaração do recrutado.

8.7 A comprovação acima referida será realizada a cada solicitação da Contratante,
cabendo à Contratada recrutar, selecionar e encaminhar toda a documentação para análise
e aprovação da Contratante) de forma a respeitar o prazo máximo de 48 (quarenta c oito)
horas, para encaminhamento do novo profissional à área demandante.

9.

DAS ESPECIFICAÇÕES E DA PISPONIBILIZAÇAO DOS UNIFORMES
9.1

A Contratada deverá fornecer aos seus empregados, desde início de cada uma das

execuções dos serviços demandados, uniformes novos ou em perfeito estado de
conservação, submetendo-os previamente à aprovação do Fiscal da Contratante.
9.1.1

A cada novo contrato ou ordem de serviço demandado para a empresa
Contratada, está deverá manter seus colaboradores com os uniformes devidamente
novos ou usados contando que estejam em perfeito estado de conservação.

9.1.2

A Contratada também deverá substituir os uniformes que apresentarem

defeitos ou desgastes, sem qualquer custo adicional para a Contratante ou mesmo para
os empregados.

9.2

Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais

deverão ser repassados aos seus empregados.

9.3

As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade,

duráveis e que não desbotem facilmente, compatível com o clima do Município de Coribe
e, se for o caso, com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de
Trabalho.
9.4

Os

uniformes

deverão

conter

o

emblema

da

Contratada,

de

forma

visível,

preferencialmente, no blazer ou na própria camisa, podendo para isso conter um bolso, do
lado esquerdo, para a sua colocação; ou no mínimo deverão portar crachá com foto e

idenlillcação da empresa e do nome do profissional.
9.5 Todos os sapatos ou as sandálias deverão ser em couro maleável de boa qualidade,
não sintético.
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9.5.1 Caso exista algum empregado do sexo feminino que, por determinação
médica, não possa calçar sapato (fechado) o mesmo deverá ser substituído por
sandália em couro maleável natural, na cor preia.

9.6

Às empregadas da Contratada que sejam gestantes deverão ser fornecidos uniformes

apropriados, substituindo-os sempre que necessário.
Quant.

Tipo de Uniforme

Categoria Profissional

Anual

FEMININO
Blusa brancii de mangas compridas e/ou curtas, aboloamenlo
frontal contendo a identificação da Contratada - 3 peças
Saia, calça comprida ou vestido na cor preta - 2 peças
Sapato em couro, na cor preta - 2 peças

Apoio Administrativo

MASCULINO

Camisa

mangas compridas e/ou curtas,
abotoamento frontal contendo a identificação da Contratada

Recepcionista
Digitador

branca

de

02

- 3 peças

Calça comprida na cor preta - 2 peças

Sapato em couro, na cor preta - 2 pares
Cinto em couro, na cor preta - 2 peças
Meia, na cor preta - 2 pares
Camiseta (padronizada, em malha de algodão, com mangas

Visitador Sanitário

curtas e/ou compridas - 3 peças

Motorista

Calça comprida (padronizada) na cor preta, em brim ou tipo
02

Enfermeiro

jcans - 2 peças

Vigia

Cinto em couro, na cor preta - 2 peças

Auxiliar de Serviços Gerais

Meia, na cor preta - 2 pares

Técnico de Enfermagem

Sapaio/bota/botina.

em

couro,

com

solado

baixo,

antiderrapante - 2 pares

9.7 Os uniformes, vestimentas e equipamentos de EPI de uso obrigatório a serem
utilizados em ambiente hospitalar no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, nas

Unidades Básicas de Saúde - UBSs, nos logradouros da sede ou do interior do Município e
bem como em qualquer outro estabelecimento de saúde existentes ou em novos ambientes,
considerando esles tratar-se de proteções individuais que são utilizados por padrão e os
novos que estão sendo adotados e sob constante providencias pelo Município para o
enfrenlamenlo da pandemia e serào disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
10.

DO PREPOSTO DA CONTRATADA

10.1 A Contratada manterá, durante todo o período de vigência de cada contrato, um

Preposto, com fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo
indicá-lo mediante dcclaraçüo específica, logo após a assinatura de quaisquer Contraio,
Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, na qual constarão todos os dados necessários, tais
como nome completo, números de identidade e do CPI7, endereço e telefones residencial e
de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.

10.1.1

O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas

dos serviços prestados.
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10.1.2 A empresa orientará o seu Prcposto quanto à necessidade de acatar as
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas
e de Segurança e Medicina do Trabalho.

10.2 Na designação do Preposto c vedada a indicação dos próprios colaboradores

(responsáveis pela prestação dos serviços junto à Contratante) para o desempenho de tal
função.

10.3 O

Preposto

designado

não

necessitará

permanecer

cm

tempo

integral

a

disposição da Contratante, devendo, contudo, serem observadas as exigências contidas

no subitem 10.1, no tocante à disponibilização de todas as informações requeridas, de
forma a garantir o pronto atendimento a quaisquer solicitações da Contratante.
10.4 A Contratada deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender
prontamente a quaisquer solicitações da Contratante, do Fiscal do Contrato ou de seu
substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes,
inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a
legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam
corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.
10.5 Sào atribuições do Preposlo. dentre outras:

10.5.1

Comandar, encaminhar, coordenar e controlar a execução dos serviços

contratados, nas dependências da Contratante;

10.5.2 Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das
instalações da Contratante colocados à disposição dos empregados da Contratada;
10.5.3

Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações

emanadas das autoridades da Contratante e da Fiscalização do contrato;
10.5.4
Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da
Contratante e/ou pela Fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações
contratuais, em tempo hábil, conforme estabelecido no subitem 12.9.

10.5.5

Reportar-se ao Fiscal do(s) contrato(s) para dirimir quaisquer dúvidas a

respeito da execução dos serviços e das demais obrigações contratuais;
10.5.6

Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e

qualquer irregularidade observada;
10.5.7

Garantir

que

os

funcionários

se

reportem

sempre

à

Contratada,

primeiramente, e não aos servidores/autoridades da Contratante, na hipótese de
ocorrência de problemas relacionados à execução contratual;
10.5.8

Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer

outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços
contratados;
10.5.9

Encaminhar ao Fiscal do contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços

prestados, bem como toda a documentação complementar exigida no subitem 12.33.1;
10.5.10 Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos
serviços prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que
solicitado;
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10.5.11

Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da Contratada,

respondendo perante a Contratante por iodos os atos e fatos gerados ou provocados
por eles.

11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1

Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contraio.

11.2

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

11.3

Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa prestar os serviços,

por meio dos seus empregados, dentro das normas do contrato.

11.4

Propiciar acesso aos empregados da Contratada às suas dependências para a

execução dos serviços.

11.5

Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços,

que venham a ser solicitados pela Contratada.

11.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio
especialmente designado, nos termos do arl. 67; da Lei n.° 8.666/1993.

de

servidor

11.7
Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela
empresa Contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito
pela Contratante.

11.8

Fiscalizar, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores

constantes do anexo do Termo de Referência - Acordo de Níveis de Serviço - ANS,
impondo, conforme o caso, as sanções financeiras por metas não atingidas.
11.9

Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a

finalidade de verificar a

prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.
11.10 Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas, de qualquer empregado ou mesmo do Preposto da Contratada que não mereça
confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização
ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que
lhe foram designadas.
11.11

Comunicar, por escrito, à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do serviço.

11.12

Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência.

11.13 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições
pré-estabelecidas.
11.14

Exigir, sempre que necessário os documentos comprobalórios do pagamento de

pessoal ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário, entre
eles os previstos na IN n.° 05/2017 e suas alterações.
11.15 Comunicar oficialmente, por escrito, a Contratada quando houver necessidade de
substituição de profissional nas ocorrências de ausência temporária, como falta ou atrasos,

considerando

que

as

contratações

estarão consubstanciadas em

horas efetivamente

trabalhadas.
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11.16 Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da
Contratada e sua situaçüo junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidòneas e Suspensas -

CEIS,

ao

Cadastro

Nacional

de

Condenações

Cíveis

por

Ato

de

Improbidade

Administrativa disponível no Portal do CN.I c do Sistema Nacional de Inabilitados e

Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União - TCU. além das demais Certidões
Negativas das Receitas Federal, Estadual, Municipal, Certidão FGTS e a Certidão
Trabalhista.

11.17 Proceder as vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio
do Fiscal do contrato, cientificando o Preposlo da Contratada e determinando a imediata
regularização das falhas eventualmente detectadas.

11.18 Acompanhar a utilização dos uniformes, quando for o caso, rejeitando os que não
apresentarem boa qualidade e perfeito caimenio nos profissionais, ou ainda os que
estiverem em desacordo com as especificações exigidas.
11.19 Aplicar à Contratada

as

penalidades contratuais

e

regulamentares

cabíveis,

garantidos o contraditório e a ampla defesa.

11.20 Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. em obediência ao
princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de oficio do Simples
Nacional, conforme disposto no inciso 1 do artigo 29 da Lei Complementar n.° 123, de 14
de dezembro de 2006 e alterações, caso a Contratada optante pelo Simples Nacional não
efetue a comunicação no prazo assinalado no subitcm 12.43.
11.21 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do
Brasil - RFB;

11.22 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS.
deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

12.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1

Recrutar, selecionar e encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 48

(quarenta c oito) horas após a solicitação, os profissionais necessários à realização dos
serviços, aptos ao início imediato das atividades no posto, nos horários e pelos prazos
inicialmente determinados, para os quais poderão ser designados, de acordo com o
quantitativo solicitado e com a qualificação mínima definida neste Termo de Referência.
12.2

Apresentar ao Fiscal do contrato, e sempre que solicitado, atestados, comprovantes

e carteiras profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a
seus empregados ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou
com a prestação dos serviços contratados.
12.3

Orientar

regularmente

seus

empregados

acerca da

adequada

otimização dos

serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego
de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos.

12.4

Manter

seus

empregados

sempre

atualizados,

por

meio

da

promoção

de

treinamentos e reciclagens, cursos de relações interpessoais e segurança no trabalho e

participação em eventos de caráter técnico, de acordo com a necessidade dos serviços e
sempre que a Contratante entender conveniente.
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12.5

Fornecer quando solicitado na prestaçüo dos serviços de cada contrato ou ordem de

serviço, e manter atualizada junto ao Fiscal do contrato, em Coribe, relação nominal dos

empregados, indicando nome completo, função, local e horário, números de carteira de
identidade RG e de CPF, endereço e telefones residenciais e número de celular.
12.6

Responsabilizar-se

integralmente

pelos

serviços

contratados,

nos

termos

da

legislação vigente.

12.7

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus empregados, das normas

disciplinares determinadas pela Contratante.

12.8

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,

encaminhando profissionais que sejam portadores de atestados de boa conduta e demais
referências, tendo quando exigível funções profissionais legalmente registrados.
12.9

Manter a disciplina nos locais de prestação dos serviços, retirando no prazo

máximo de 02 (duas) horas após notificação., qualquer empregado considerado com
conduta inconveniente pela Contratante, considerando que os prazos dos contratos ou
ordens de serviços serâo computados em horas.

12.10 Fornecer uniformes completos, para cada profissional colocado para a execução de
cada um dos serviços demandados, conforme especificações mínimas contidas no Item
9, todos sujeitos à aprovação da Contratante, vedado o repasse dos respectivos custos aos
seus empregados.

12.10.1 Substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, sem qualquer
custo adicional para a Contratante ou para os empregados.

12.11 Os funcionários deverão ser orientados a se apresentarem sempre limpos, asseados
e vestidos com decoro, devendo seres substituídos imediatamente o(s) Funcionário(s) que
não se portar de acordo com esta exigência.
12.12 Registrar, controlar e apresentar/comunicar diariamente ao Fiscal do contrato, a

assiduidade e a pontualidade na execução dos serviços, bem como as ocorrências havidas.
12.13 A Contratada deverá ter um preposto responsável pelos serviços, com a missão de
garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária
aos executantes dos serviços. Este Encarregado terá, entre suas obrigações, u de reportarse, quando houver necessidade, ao Fiscal de cada contrato e a de tomar as providências
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na execução de cada
contrato, além de cuidar da disciplina, controlar a freqüência e a apresentação pessoal dos
empregados, manter contato com a fiscalização do contrato sempre que necessário.
12.13.1 O Fiscal do contrato poderá ter acesso ao controle de freqüência diária dos
empregados da Contratada vinculados ao contrato sempre que julgar necessário.
12.14 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio do seu Preposto.
12.15

Instruir os seus empregados, quanto à normas de segurança e de prevenção e

combate a incêndios nas dependências dos edifícios em que serão prestados os serviços.

12.16 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, objetivando a correta
execução dos serviços.
12.17 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, prestando
todos

os

esclarecimentos

e

informações

solicitados,

respondendo
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reclamações formuladas e também as solicitações diversas, no prazo máximo de 24
(vinte c quatro) horas, a contar da comunicação do Piscai.
12.18 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos
comprovadamente causem ao palrimônio da Contratante, ou a terceiros, durante a
permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente.

12.19 Efetivar os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais,
indenização trabalhista e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste
contrato, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com
a Contratante.

12.20 Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto no processo de

admissão quanto ao longo da vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os
exames de saúde e preventivo exigidos, apresentando os respectivos comprovantes
anualmente ou sempre que solicitado pela Contratante.

12.21 Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos
empregados designados para a execução dos serviços, nos casos de afastamento por falta,
férias, descanso semanal, licença, demissão, paralizações, greves e outros dessas espécies,
de forma a evitar a interrupção dos serviços, obedecidas as disposições da legislação
trabalhista vigente.

12.22 Fornecer ao Fiscal do contrato relações nominais de licenças, faltas etc, se houver,
bem como escala nominal de férias dos empregados e seus respectivos substitutos.

12.23 Pagar, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus
empregados utilizados nos serviços contratados, de modo a possibilitar a conferência do
pagamento por parte da Contratante, bem como recolher no prazo legal, os encargos

decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações
respectivas.

12.23.1

Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no subitem acima, a

Contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Contratante possa verificar a
realização do pagamento.
12.24 Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos
pagamentos das faturas pela Contratante.

12.24.1

O atraso no pagamento de fatura por parte da Contratante, decorrente de

circunstâncias diversas, não exime a Contratada de promover o pagamento dos
empregados nas datas regulamentares.
12.25 Controlar a freqüência, a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e

apresentar relatórios mensais de freqüência, abatendo faltas e atrasos por ocasião da
elaboração da fatura mensal.
12.26 Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre os

Gestores e Fiscais da Contratante e o Preposto da Contratada de forma permanente,
incluindo em dias não úteis.
12.27 Registrar, em livro específico de ocorrências, fornecido pela própria Contratada, os
principais fatos ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus empregados.
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12.28 Efetivar a reposição dos serviços, sempre que solicitado pela fiscalização, nos
prazos a seguir estipulados, quando ocorrer ausência de qualquer profissional para a

execução dos serviços, atendendo às mesmas exigências de qualificação feitas em relação
ao substituído, nos seguintes casos:

12.28.1 Falta, justificada ou injustificada, inclusive por motivo de greve da categoria,
no prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar da ciência da ausência do profissional;
12.28.2 Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a
partir da data de início do período, sendo que a empresa deverá apresentar a

documentação do profissional que fará a cobertura provisória do posto com 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência em relação ao início das atividades;

12.29 Haverá sempre a necessidade de substituição de profissional nas ocorrências de
ausência

temporária,

nos

termos

do

Item

12.28.1

e

12.28.2,

porque

apenas

serão

computados para o pagamento mensal os horários efetivamente prestados, ensejando
sanção à Contratada pelas ausências.

12.30 Relatar, por escrito, ao Fiscal do Contrato toda e qualquer anormalidade observada
afeta à prestação dos serviços.

12.31 Obrigar-se a

manter rigorosamente em

dia o pagamento das obrigações

trabalhistas devidas aos seus funcionários.
12.32 Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e a se
apresentem sempre dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local
de prestação dos serviços.

12.33 Apresentar à Contratante, em observância às disposições da IN n.° 05/2017, nos
seguintes prazos, as informações e/ou documentos listados abaixo:
12.33.1

Mensalmente ou em outra periodicidade conforme o caso:

a) Nota Fiscal/Fatura e Planilha de Medição dos horários executados;
b) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União - CND;

c) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do contratado;
d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

12.33.2

Quando solicitado pela Contratante, caso haja considerando tratar-se de

serviços de horistas:

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

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

relativos a

qualquer mês da

prestação dos serviços ou. ainda, quando necessário, cópia de recibos de
depósitos bancários;
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d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares, a que estiver obrigada
por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a
qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

f) Demais documentos necessários para a comprovação do cumprimento das
cláusulas contratuais por parle da empresa.

12.33.3

Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de

prestação dos serviços, no prazo definido no contraio:

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço, caso haja considerando iratar-se de serviços de horistas, devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

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

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

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
12.34

Cabe ainda, à Contratada, assumir a responsabilidade por:

a) Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus

empregados

não

manterão

nenhum

vínculo

empregatício

com

o

Contratante;

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

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

d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação.

12.35 Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, todos os comprovantes de
pagamento dos empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas.
12.36 Estar ciente que, a partir da assinatura de cada contrato, a Contratante fica
autorizada a realizar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários c demais

verbas

trabalhistas aos

trabalhadores quando

houver

falha

no cumprimento das

obrigações contratuais por parle da Contratada, até o momento da regularização, sem
prejuízo das sanções cabíveis.
12.37 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
do contraio sem a prévia autorização da Contralante.

Coribe°
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12.38 Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades a terceiros.
12.39

Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade
exigidas no edital.
12.40 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, nos termos do artigo 4o, I, da Lei n.° 13.979/2020.
12.41

Comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra

utilizada, a fim de caracterizar a execução completa do contrato, em consonância com as

prescrições insertas no anexo VI11-B, da IN n.° 05/2017.
12.42 Cumprir com as obrigações trabalhistas e manter as condições de habilitação, sob
pena de dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

12.43 Apresentar, caso seja optante pelo Simples Nacional, no prazo de 90 (noventa) dias
após a assinatura do contrato, cópias dos ofícios, com comprovantes de entrega e

recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal reuime tributário) às
respectivas Secretarias Federal, Estadual. Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no
inciso II, do § Io, do artigo 30, da Lei Complementar n.° 123. de 14 de dezembro de 2006 e
alterações.

12.44 Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos
serviços, a emissüo do Cartão Cidadão, expedido pela Caixa Econômica Federal, para
todos os empregados, caso seja obrigatório considerando tratar-se de serviços de horistas.
12.45 Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos
serviços, o acesso de seus empregados, via internei, por meio de senha própria, aos
sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as
suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

12.46 Oferecer todos os meios necessários para que seus empregados oblenham
prontamente os extratos de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.

12.47 Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela
Contratante, os exames médicos admissionais dos empregados da Contratada vinculados
ao contrato.

12.48 Apresentar todos os documentos exigidos neste Termo de Referência quando do
início da prestação dos serviços, sempre que houver admissão de novos empregados.

12.49 É expressamente vedado à Contratada:
12.49.1 Alocar para a prestação dos serviços que constituem objeto do presente
contrato, nas dependências do órgão Contratante, familiar de agente público que
neste exerça cargo em comissão ou função de confiança;

12.49.1.1

É considerado familiar, nos termos do art. 2o,

III, do Decreto

7.203/2010. o cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral,
por consangüinidade ou afinidade, ate o terceiro grau;

12.49.1.2

No momento da contratação, a Contratada deverá providenciar que o

funcionário assine declaração informando não ser familiar de agente público
que na Contratante exerça cargo em comissão ou função de confiança;
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12.50 Cumprir o Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no
Anexo II do Termo de Referência - Acordo de Níveis de Serviço (ANS), sujeitando-se aos
ajustes de pagamento por metas não atingidas.

13.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

13.1

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor

poluição se pautam em alguns pressuposios e exigências, que deverão ser observados pela
Contratada:

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

b) O Preposto deve atuar como facilitador das mudanças de comportamento dos
empregados da Contratada;

c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas; e

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

13.2 A Contratada deverá orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no
desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos, em
recipientes
para
coleta
seletiva
nas
cores
internacionalmente
identificadas,
disponibilizados pela Contratante.

13.3

A Contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e

o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus
empregados.

13.4

São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor. sexo. orientação sexual ou

estado civil na seleção de pessoal no quadro da empresa.

13.5 A Contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos
serviços.

13.6

A Contratada deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs

aos funcionários, quando necessário, para a execução das atividades de modo confortável,
seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no
ambiente de trabalho.

13.7

A Contratada deverá observar a

Resolução CONAMA

n.° 401/2008, para a

aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de
sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádinio e
mercúrio.
13.8

A Contratada deverá diminuir o uso de copos descartáveis na prestação de serviços

nas dependências do órgão ou entidade, substituindo-os por garrafinhas (squezze) para os
funcionários.

13.9

É obrigação da Contratada destinar de forma ambientalmente adequada todos os

materiais e equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços.

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Caribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 ■ 3480.2130

CNPJ n.s 13.912.084/0001-81

V

J \

N*-/

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371bbc79-1fcb-4811-84d4-00394f677416

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

13.10 A Contratada deverá orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no
desenvolvimento das atividades do programa interno de separação de resíduos sólidos,
quando houver.

13.11

Deverá, se possível, adotar práticas de sustcntabilidade e de racionalização no uso

de materiais e serviços.
13.12 Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor

de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de
idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.
14.

DA AVALIAÇÃO CUSTO

14.1
O Município realizou o valor estimado consubstanciado em seus próprios valores
praticados em âmbito local, e por tratar-se de serviços eventuais e com apenas a garantia
mínima ao fornecedor de execução de 24 (vinte horas) para cada demanda por cada
profissional solicitado. Considerando a natureza do Sistema de Registro de Preços os

serviços ao longo de cada competência mensal poderá ser nenhuma, apenas uma ou mais
durante, e em qualquer destes casos é responsabilidade da empresa em disponibilizar os

profissionais para execução dos serviços propostos pela Secretaria Municipal de Saúde.
14.2
Objetivando uma melhor vantajosidade o Município de Coribe almeja o pleno
exercício do princípio da economicidade com a utilização do pagamento por hora por
serviços executados, considerando haver demasiado custos de horas improdutivas nas
demais modalidades de contratações possíveis, tais como por diárias ou valores fixos

mensais, pois existem serviços que serão realizados por um profissional ou um grupo de
profissionais em apenas algumas horas.

14.3 O custo estimado do Município foi elaborado com base nos valores dos salários
base dos profissionais que possuem o mesmo cargo ou função no Município de Coribe.
com a aplicabilidade dos encargos sociais utilizados como referência do mantido pela
Caixa Econômica Federal para o estado da Bahia com a atualização de Março de 2020,
resultando nos dados conforme quadro abaixo:
Número
Item

Funções pura Serviços

Máximo
estimado de
Profissionais

Ho ms

Estimadas

Dias

por Dia

Vulor Total

Horas

Valor

Registradas

Máximo por

Máximo

Máximas

Hora

Registrado

1

Apoio Administrativo

3

6

150

2700

12,27

33.129.00

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

7200

14,11

101.592.00

3

Enfermeiro

4

6

150

3600

35,78

128.808.00

4

Motorista

4

6

150

3600

12,27

44.172,00

5

Recepcionista

4

6

150

3600

12.27

44.172.00

6

Vigia

5

6

150

4500

12,27

55.215.00

7

Visitador Sanitário

4

6

150

3600

12.27

44.172.00

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

7200

12.27

88.344.00

9

Digiiador

4

6

150

3600

12,27

44.172.00

Total Geral Máximo Estimado

583.200,00
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15.

RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

15.1

Os serviços serão recebidos:

15.1.1

Provisoriamente, a partir da execução, para efeito de verificação da

conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
15.1.2
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que

se dará até 02 (dois) dias do recebimento provisório.

15.2 Na hipótese de a verificação a que se refere o subilem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumanclo-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

15.3

A Administração rejeitará, no todo ou em parle, a prestação dos serviços em

desacordo com as especificações técnicas exigidas.

16.

MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1
Consoante o artigo 45 da Lei n.° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá,
sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente. adotar providências

acauteladoras, inclusive relendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

17.

ELABORAÇÃO DESTE TERMO DE REFERENCIA

17.1
O presente Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde
em alendimento e sob a orientação das necessidades imediatas e iminentes da Secretaria
Municipal de Saúde, do Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, das Unidades
Básicas de Saúde e de toda a infraestrutura atual e provavelmente vindoura, para

atendimento à quaisquer demandas de profissionais previsíveis e imprevisíveis mediante o
enfrenlamento da pandemia do novo Coronavírus em todo o Município de Coribe.
Coribe, Bahia, 12 de maio de 2020.

ManueUAzèMlo Rocha
Município de Coribe
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ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

ANEXOU

Pregão parafuturas e eventuais Contratações da empresa para a execução de serviços da diversos profissionais horístas destinados a
ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais das açòes de prevcnçdoe

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-I9 pelo Fundo Municipal de Saúde de Cnrihe ■ Bahia

ANEXO Il-A - INDICADOR N." 01

PRAZO PARA ATENDIMENTO DE COBERTURA DE SERVIÇOS
Item

Finalidade

Descrição

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

Pra/o máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação para
Meta a cumprir

conclusão da contratação e encaminhamento do profissional contratado à
área demandante.

Instrumenlo de
medição

Ordem de Serviço - OS enviada à empresa pela Fiscalização do contrato
via e-mail, ou entregue em mãos ao Encarregado-Geral.
Mensagens eletrônicas e/ou correspondências oficiais trocadas entre a
fiscalização do contraio e a empresa.

Contagem de prazo de atendimento:

Forma de

Início - Data da Ordem de Serviço - OS ou mensagem eletrônica da

acompanhamento

fiscalização do contraio contendo a solicitação;

Fim - Comprovação formal, pela área demandante ou por documento
apresentado pela empresa (OS ou outro), da dala em que o profissional
foi encaminhado à área demandante.
Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de

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

Cálculo

total de OS = X
Início de Vigência
Faixas de ajuste no
pagamento

Descontos
Adicionais Reincidência

Início da vigência do contrato ou ordem de serviço.
I.
11.

III.

0 < X <_72 : 100% do valor da fatura mensal;
72 < X <_240 : 95% do valor da fatura mensal;

X > 240 : 90% do valor da fatura mensal.

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado
desconto adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.

Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que deu
causa a ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.
l.Caso haja impedimentos para cumprimento dos prazos, a fiscalização
do contraio deverá ser comunicada imediatamente, por escrito, visando
avaliar as medidas necessárias ao saneamento do problema e a não

Observações

incidência de ajustes no pagamento.
2. Todas

as

ocorrências

acompanhamento

pela

deverão
fiscalização

ser
do

formalmente
contraio

e

registradas

para

mensuração

dos

resultados alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.
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ANEXO Il-B - INDICADOR N." 02

PRAZO PARA REPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA
Item

Descrição

Finalidade

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

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

Meta a cumprir

cobertura à área demandante.

Solicitação enviada a empresa pela fiscalização do contrato via e-mail,

Instrumento de

ou entregue em mãos ao Encarregado-Geral.

medição

Mensagens

eletrônicas

e/ou

correspondências

trocadas

entre

a

fiscalização do contraio e a empresa.

Contagem de prazo de atendimento:

Forma de

Início - Data da mensagem/ correspondência contendo a solicitação da

acompanhamento

fiscalização do contrato;

Fim - Comprovação formal da data em que a resposta foi encaminhada
pela empresa à fiscalização do contrato.

_

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de Cálculo

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

de horas para atendimento de todas as solicitações / Quantidade total
de solicitações = V.

Início de Vigência

__

Início da vigência do contrato.

Faixas de ajuste no
pagamento

I.

0 < Y <_06 : 100% do valor da fatura mensal;

I.

06 < Y <_12 : 95% do valor da fatura mensal;

.1.

Y > 12 : 90% do valor da fatura mensal.

Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado
Descontos Adicionais
Reincidência

desconto adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.

Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que
deu causa a ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.
1.

Caso

haja

impedimentos

para

cumprimento

dos

prazos,

a

fiscalização do contrato deverá ser comunicada imediatamente, por
escrito, visando avaliar as medidas necessárias ao saneamento do
Observações

problema e a não incidência de ajustes no pagamento.
2.

Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para

acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos
resultados alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.
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ANEXO II-C - INDICADOR N." 03

PRAZO DE ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO
Descrição

Item

Garantir

Finalidade

um

atendimento

célere

da

empresa

às

demandas

da

fiscalização do contrato.

Prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento das
solicitações do Fiscal do contrato relativas à execução do mesmo.
Solicitação enviada à empresa pela fiscalização do contrato via e-mail,

Mela a cumprir
Instrumento de

ou entregue em mãos ao Encarregado-Geral.

medição

Mensagens

eletrônicas

e/ou

correspondências

trocadas

entre

a

fiscalização do contrato e a empresa.

Contagem de prazo tle atendimento:

Forma de

Início - Data da mensagem/ correspondência contendo a solicitação da

acompanhamento

fiscalização do contrato;

Fim - Comprovação formal da data em que a resposta foi encaminhada

pela empresa à fiscalização do contrato.
Mensal.

Periodicidade

Média

ponderada

do

tempo

de

atendimento

das

solicitações

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

Mecanismo de Cálculo

Quantidade total de solicitações = Z.
Início da vigência do contraio.

Início de Vigência

1.
II.

Faixas de ajuste no

0 < Z <_30 : 100% do valor da fatura mensal;
30 < Z <J00 : 95% do valor da fatura mensal;

pagamento

III.
Z > 100 : 90% do valor da fatura mensal.
Em caso de reincidência, sem prejuízo da faixa de ajuste, será aplicado

Descontos Adicionais -

desconto adicional de 5% sobre a Nota Fiscal.

Reincidência

Será considerada reincidência a ocorrência subsequente àquela que
deu causa a ajuste na faixa de pagamento no mês anterior.
3.

Caso

haja

impedimentos

para

cumprimento

dos

prazos,

a

fiscalização do contrato deverá ser comunicada imediatamente, por
escrito, visando avaliar as medidas necessárias ao saneamento do
Observações

problema e a não incidência de ajustes no pagamento.

4. Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para
acompanhamento pela fiscalização do contrato e mensuração dos
resultados alcançados pelo Acordo de Níveis de Serviços.
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PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS

ANEXO 111

Pmgâo para/uiuras t> eventuais Contratações de empresa para a execução de sen-iços de diversas profissionais horisias destinados a
ampliação da cobertura assistência/ como uma das medidas temporárias e emergii/iciais das ações de prevenção e

enjrentamento ao contágio decorrente da (xindemia de Covid-IVpelo Fundo Municipal de Saúde de Caribe - Ifahia

MEMÓRIA DE CÁLCULO
APOIO ADMINISTRATIVO
MÓDULO I - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço c Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composiçüo da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Apoio Administrativo
RS

1.045.00

Valor (RS)
RS 1.045.00
Total da Remuneração

RS 1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especijica ou convenção coletivo de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho. Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Scn>iço: ou que instituam fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA, SESI, SENA! eSEHRAE:
GRUPO A
20,00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n.°8.212/91

Al

INSS -empregador

A2

SESC ou SESI

1,50% Artigo 15 Lei n. "8036/90 e An. 7° Inciso III CF/88

A3

SENACou SENAI

1,00%

Artigo 3oLei n."8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decreto n."2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n." 6.042/2007 CNAE8I21/00

A6

Salário-EducaçSo

2,50% Artigo 8" Lei n."8029/90 e Lei n."SI54 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00% An. 3"Inciso 1 Decreto n."87.043/82

A8

FGTS

8.00%
TOTAL

Lei n. ° 7787 de 30/06/S9 e DL n. ° 1146/70

36,80%

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

Repouso Semanal Remunerado

17.97%

Extrato Caged - Encargos Caixa
Memória Cálculos - Encargos Caixa

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% Art. 59/64, Lei 8213/91. ari. 201. 1 CF/SS art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0.07%

B6

Faltas Justificadas

0,72% Artigos n."473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

10,84%

Lei n."4060/62. Lei n "7.787/89 Inc. III Art. 7 CF88

An. 7 Inciso XIX CF/SS
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139
B!0

Artigo 142" DL 5.542/42 e Art /a- IncX W

Férias Gozadas

8.26%

Salário Maternidade

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88
44,88%

TOTAL

GRUPO C - S3o encargos de natureza indenizalória c pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5.00% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7" Ch/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12% Artigo 4S7 CLTe Inciso XXI do Artigo 7o Ch/88

C3

Férias Indenizadas

5.05% Art. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3.81% Artigo 487 CLT e Artigo 10. Inc. 1 Disp. Trans. CF 88

C5

Indenização Adicional

0.42%

Lei 6.367/76 c Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO l> - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos .sobre o Grupo li é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo 13 incidirão o.s encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88%= 16,52%

Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinte forma:
(5,00% x 8,00%) + (0.12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO D
Dl
D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas as características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2021).

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Trtmsporte -Conforme determina o caput do art, Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:

"Art. I". Fica instituído o vule-tran.sporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento re.sidência-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regalares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e o.s especiais.", assim sendo impossível cumprir tal

determinação no Município de Caribe - Bahia pelafalta de linhas regalares de transporte coletivo.
Vale Transporte

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados
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22

-

-

Desconto tk> Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4° da lei n" 7.41$, de 16 de dezembro de 1985"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

I(A)

Percccntunl(%)

Viilor(RS)

6.00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo du Vale Transporte

Custo Total (RS)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideâncias.
Vale Refeição

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Rcfeiçiio
11

Base de Calculo (RS)

(A)

Percccntual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT

Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual,
Custo Efetivo do Vale Refeição
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4- INSUMOS
Composição dos instintos de mão-de-ohra:
Submôãulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1.55%

52.82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3
Percentual - Base de 20/6 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:

Coribe»
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INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2Ü2Ü
IPCA ACUMULADO

2016

2016/19

AUMENTO

TOTAL

0.24%

1,61%

17,31%

1.37%

Valor - base de cálculo x percentual.

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1

Custo Mensal
52,82

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO 5-LD1 E TRIBUTAÇÃO
Pura a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do

empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/2011 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

3.00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Lucro e Despesas Indiretas

RS 223,12

Tributação Sobre o Faturamento

Valor

R$197.14

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

RS 1.045.00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a nulo de obra

RSl.lSl.27

Benefícios Mensais c Diários

RS-

Insumos de Mão de Obra

RS 52.82

CITL

RS420.26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27

r\
Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Caribe - Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 ■ 3480.2130
CNP) n.» 13.912.084/0001-81

TI

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371bbc79-1fcb-4811-84d4-00394f677416

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
MÓDULO I - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

11

Composição da Remuneração

A

Salário Base para40h

B

Insalubridadc 15%

Técnico cm Enfermagem
RS

1.045.00

Valor (RS)
RS

1.045,00

RS
Total da Remuneração

RS

I56?75

1.201,75

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

Artigo 22 Inciso l Lein."8.212/91

20.00%

Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESl

1.50% Artigo 15 Lei n." 8036/90 e Art. 7" Inciso III CF/88

A3

SENAC ou SENAl

1.00% Artigo 3n Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0,20% Decreto n."2.318/86

A5

SEBRAE

0.60%

Decreto n." 6.042/2007 CNAE 8121/00

A6

Salário-Educação

2,50%

Artigo 8o Lei n."8029/90 e Lei n.°8154 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00% Art. 3" Inciso 1 Decreto n."87,043/82

A8

FGTS

8,00%
TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n." 1146/70

36,80%

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

semanal remunerado, feriados e 13° salário;
GRUPOB
BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3.97%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B3

Auxilio Enfermidade

0.90%

Art. 59/64. Lei 8213/91. art. 201, I C1788 art 71/80

B4

13° Salário

17.97%

10.84%

Extrato Cagai - Encargos Caixa

Lei n." 4060/62, Lei n. °7.787/89 Inc. tll Art. 7 CF 88

B5

Licença Paternidade

0,07%

An. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0,72%

Artigos n."473 e S22 da CLT

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.1 1%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8.26% Artigo 142° DL 5.542/42 e An 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0,03%

BI0

TOTAL

Artigo 7 Inciso XIX CF/88

44,88°/.

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 773480.2120 ■ 3480.2130
CNPJ n.o 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 371bbc79-1fcb-4811-84d4-00394f677416

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

GRUPO C - SSo encargos de natureza indenizatória e pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUrOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7o CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

Artigo 4S7 CLTe Inciso XXI do Artigo 7" CF/SS

C3

Ferias Indenizadas

5.05%

Art. 7 Inciso XIX CF/SS

C4

Deposito Rcsc. sem Justa Causa

3.81%

Artigo 487 CLTc Artigo 10. Inc. 1 Disp. Trans. CF88

C5

Indenização Adicional

0.42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44,88% = 16.52%

Por sua vez. sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0.12% x 36.80%) = 0,44%
GRUPO 1)
Dl

D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas ás características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2020.

1.358,46

Encargos Sociais

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o capul do art. Primeiro da Lei n." 7.4IS de 16 de dezembro de 1985:
"Art. l". Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa jísicu ou jurídica, antecipará ao empregado

para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trahulho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de Unhas regu/ares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalta de Unhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

-

Coribe°tÉi

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.4IS. de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a (5% (seis por cento) de seu salário básico. "

^

Desconto de Vale Transporte
Pcrccentual(%)

Base de Cálculo (R$)

"(A)

Valor (RS)

6,00%

Custo Efetivo do Vale Transporte
Desconto (RS)

Custo Total (RS)

I(B)

-

-

Custo Efetivo (RS)
-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados lerão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideencias.
Vale Refeiçilo

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeiçüo
II

Base de Calculo (RS)

(A)

Perecenlual(%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Rase de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale RcfeiçSo
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao benejicio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (R$)

Vale Refeição (RS)

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4- INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submódulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Calculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1.55%

60,74

3.918,67
Base de cálculo - Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3
Percentual- Base de 2016 corrigido pelo IPCA. abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020

Conbe°
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

IPCA ACUMULADO

2016

2016/19

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

17,31%

1,37%

Valor - Base de cálculo x percentual.

VALOR DO MÓDULO 4
Custo Mensal

SUBMÓDULO4.1

60,74

Totnl dos Uniformes soh Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/20/1 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado /evando-se em consideração empresas optanles pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
3,00%

Despesas Administrativas e Operacionais

6,79%

Lucro

9,79%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3.00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Lucro c Despesas Indiretas

Tributação Sobre o Faturamento

Valor

R$ 256,59

R$226,71

RS 483,30

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA

Remuneração

R$1.201.75

Encargos Sociais c Benefícios sobre a mão de obra

RS/. 358.46
RS-

Beneficias Mensais e Diários

Insumos de Mão de Obra

RS 60.74

C/TL

R$483,30
VALOR TOTAL

R$3.104,25

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 14,11
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
MEMÓRTA DE CALCULO
ENFERMEIRO
MÓDULO I - REMUNERAÇÃO- HORISTAS
I

Díidns tio Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

B

Insalubridade 15%

Enfermeiro
RS 2.650,00

Valor (RS)
R$ 2.650.00

RS 397,50
Total da Remuneração

RS 3.047,50

MÓDULO 2 - ENCARCOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convençcio coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições t/e caráter público, tuis como: INCRA, SESI. SENAIe SEBRAE:
CRUPOA
20,00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n."8.212/91

Al

INSS -empregador

A2

SIHSC ou SESI

1,50% Artigo 15 Lei n." 8036/90 e Art. TInciso III CF/SS

A3

SENAC ou SENAI

1.00% Artigo 3o Lei n.°8.036/90

A4

INCRA

0.20%

Decreto n.°2.318/86

A5

SEBRAE

0.60%

Decreto n. ° 6.042/2007 CNA E 8121/00

A6

Salário-Educaç3o

2.50% Artigo 8a Lei n° 8029/90 e Lei n. ° 8154 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3.00% An. 3"Inciso 1 Decreto n.°87.043/82

A8

FGTS

8.00%
TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n. * 1146/70

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e caracterizam-se por custos advindos da
remuneração devida ao irabalhador sem que e.xisla a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso

semanal remunerado, feriados e 13° salário;
GRUPOB
Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3.97%

B3

Auxilio Enfermidade

0.90% Art. 59/64. Lei 8213/91. art. 201, 1 CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0.07%

Art. 7 Inciso X/X CF/88

B6

Falias Justificadas

0.72%

Artigos n." 473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Fe"rias Gozadas

8.26% Artigo 142" DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/SS

BI0

17.97%

líxtrato Cageci - Encargos Caixa

BI

10,84%

TOTAL

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n."4060/62. Lei n."7.787/89 Inc. III Ari. 7CFSS

44,88%
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ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

GRUPO C - Süo encargos de natureza indenizatórta e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5.00%

Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7oCF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7"CF/88

C3

Férias Indenizadas

5,05%

An. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3.81%

Artigo 487 CLT e Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF 88

C5

Indenização Adicional

0.42%

Lei 6.367/76 e Anigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO 0-0 Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44.88% = 16.52%

Por sua vez, sobre o A viso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o A viso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0,12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO 0
Dl

D2

16.52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 13

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado paia apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Março de 2020.

Encargos Sociais

3.444,89

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporie -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. I". Fica instituído o vale-lransporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residéncia-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regalares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ". ussim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalia de linhas regalares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

-

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.4/8. de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

Perccentual(%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Custo Total (RS)

I(B)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convènçõo Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário pura se
alimentarem em suas próprias resideèncias.
Vale Refciçilo

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Cálculo (RS)

(A)

Perecentual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.

Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Refeiçíio
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.

Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao heneficio

Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.
VALOR

DOS BENEFÍCIOS
Vale Transporte (RS)

3.1

Vale Refciçilo (RS)
-

-

Vn Io r (RS)
-

MÓDULO 4-INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submôdulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
Base de Calculo (RS)

4.1

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

154,03

9.937,29
Base de cálculo - Módulo / (- Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020

Coribe^ii
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

IPCA ACUMULADO

2016

2016/19
17.31%

1.37%

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1

Custo Mensnl
154,03

Totnl dos Uniformes soh Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/201 i - TCU - Plenário.
O orçamento dos cusios dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas opianics pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSON

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

R$574,92

RS 650,68

Valor

RS 1.225,60

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

RS3.047.50

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RSi.4H.S9
RS-

Benefícios Mensais e Diários

RS 154.03

Insumos de Mão de Obra

R$1.225.60

cm

VALOR TOTAL

RS7.H72.O2

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

R$ 35,78
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOTORISTA
MÓDULO l - REMUNERAÇÃO - HOR1STAS
1

Duelos tio Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Motorista
RS

1.045,00

Valor (RS)

RS
Total da Remuneração

1.045,00

RS 1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho. Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA. SESI, SENA I e SEBRA E:
GRUPO A

20.00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n." 8.212/91

Al

INSS -empregador

A2

SESC ou SESI

1.50% Artigo 15 Ui n. "8036/90 e Ari. 7" Inciso III CF/88

A3

SENACouSENAI

1.00% Artigo 3"Lein."'8.036/90

A4

INCRA

0.20%

Decreto n" 2.318/86

A5

SEBRAE

0.60%

Decreto n. ° 6.042/2007 CNAE8I21/00

A6

Salário-Educação

2,50% Artigo S" Lei n." 8029/90 e Lei n. ° 8154 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3,00% Ari. 3"Inciso 1 Decreto n."87.043/82

A8

FGTS

8.00%
TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/89 c DL n. ° 1146/70

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e caracterizam-se por custos advindos da
remuneração devida ao trabalhador sem que cxisla a prestaçQo do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, Feriados e 13° salário;
GRUPOB

Extrato Caged - Encargos Caixa

17.97%

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3.97%

B3

Auxilio Enfermidade

0,90% Ari. 59/64, Lei 8213/91. ari. 201. 1 CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0.07%

Art. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0.72%

Artigos n."473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

139

Férias Gozadas

8.26% Artigo 142°DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0.03%

BI0

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lein."4060/62. Lein.°7.787/89 Inc. III Art. 7 CF88

10.84%

TOTAL

Artigo 7 Inciso XIX CF/88

44,88%
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GRUPO C - SSo encargos de natureza indenizatória e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando
da intcrrupçilo do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5.00%

Artigo 487 CLTc Inciso XXI do Artigo 7oCF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12%

Artigo 487 CLTc Inciso XXI do Artigo 7o CF/88

C3

Férias Indenizadas

5.05%

Art. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81% Artigo 487 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Oisp. Trans. CF 88

C5

Indenizaçílo Adicional

0.42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo d c devida, pois sobre iodos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44.88%= 16.52%

Por sua vez. sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
(5,00% x 8.00%) + (0.12% x 36,80%) = 0.44%
GRUPO D
Dl
D2

16.52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 3

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Murço de 2020.

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO3- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o capui do art, Primeiro da Lei n." 7,418 de 16 de dezembro de 1985:

"Art. I" Fica instituído o vale-transporte. que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de

transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Caribe - Bahia pela falta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4" da Lei n" 7.418. de 16 de dezembro de 1985"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à

parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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ESTADO DA BAHIA

Desconto de Vale Transporte
Pcreccntual (%)

Base de Cálculo (RS)

Vulor(RS)

6,00%

Custo Efetivo do Vale Trnnsporte

Desconto (RS)

Cuslo Total (RS)

Custo Efetivo (RS)

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias rcsideôncias.
Vale Rcfciç3o
Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Calculo (RS)

(A)

Percccnlual (%)

Valor Desconto (RS)

20.00%

-

Desconto (RS)

Cuslo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxílio.

Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Rcfeiçilo
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Refeição (RS)

Vale Transporte (RS)

3.1

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4- INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Sttbmôdulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Rase de Cálculo (RS)

Percentual (%>

Valor (RS)

1,55%

52.82

3.407,54
Base de cálculo - Módulo l + Módulo 2 + Módulo J

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA. abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

1,37%

17,31%

AUMENTO

TOTAL

0.24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1

Custo Mensal
52,82

Total dos Uniformes soh Base de Oilculo.s

MÓDULO 5- LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Cuslo tio

empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n."2.369/20!l - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optantes pelo Lucro
Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6.79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sohre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

R$197,14

RS 223.12

Valor
RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATECORIA
Remuneração

RS 1.045.00

Encargos Sociais c Benefícios sobre a mão de obra

RSl.lSI.27

RS-

Benefícios Mensais e Diários

Insumos de Mão de Obra

RS 52.S2

CITL

RS420.26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
VIGIA

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO-HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

13

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Vigia
RS

1.045,00

Vn Io r (RS)

RS 1.045.00
Totnl da Remuneração

RS

1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, conto: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho. Salário

Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCHA. SESI. SENA I e SEBRA E:
GRUPO A
Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESI

A3

20.00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n."8.212/91
1.50% Artigo 15 Lei n." 8036/90 e An. 7" Inciso III CF/SS

SENACou SENAI

1.00% Artigo 3"Lein."8.036/90

A4

INCKA

0,20%

Decreto n."2.31S/86

A5

SIZBRAE

0.60%

Decreto n."6.042/2007 CNAE SI2I/00

A6

Salario-Educaçílo

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

A7

SAT-GIL/RAT

3.00% An. 3 " Inciso 1 Decreto n." 8 7.043/82

A8

I-GTS

8.00%
TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n." 1146/70

36,80%

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

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3.97%

B3

Auxilio Enfermidade

0.90% An. 59/64. Lei 8213/91. an. 201, 1 CF/88 an 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0,07%

An. 7 Inciso XIX CF/88

136

Faltas Justificadas

0,72%

Artigos n."473 e 822 da CLT

137

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8,26% Artigo 142° DL 5.542/42 e An 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0.03%

1310

17.97%

Extrato Caged - Encargos Caixa

B!

10.84%

TOTAL

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n.n 4060/62. Lei n. '7.787/89 Inc. III An. 7 CF 88

Artigo 7 Inciso XIX CF/88

44,88%

Rua Bandeirantes. 285 ■ Centro - Coribe ■ Bahia ■ CEP47.690-000

Telefones: 77 3480.2 í 20 ■ 3480.2130
CNPj a* 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd6ed46b-8b8e-48a3-b3fd-43ae450b2efb

MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
GRUPO C - Silo encargos de natureza indenizatóría e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando
da intcrrupçüo do contraio de trabalho.

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5.00% Artigo 487 CLT e Inciso XXI do Artigo 7"'CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12%

C3

Férias Indenizadas

5.05% Art, 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Rcsc. sem Justa Causa

3,81%

Artigo 487 CLTe Artigo 10. Inc. 1 Disp. Trans. CF88

C5

Indenização Adicional

0,42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

Artigo 487 CLTc Inciso XXI do Artigo 7o CF/88

14,40%

TOTAL

GRUPO I) - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobra outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples du
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo li é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44.88%= 16,52%

Por sua vez. sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
(5.00% x 8,00%) + (0.12% x 36.80%) = 0.44%
GRUPO D
Dl
D2

16.52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 13

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

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

113,04%

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o capui do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"Art. l'\ Fica instituído o vale-transpone. que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regalares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.". assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalta de linhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do an. 4"da Lei n"7.4/8, de 16 de dezembro de 1985-

"O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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Desconto üe Vale Transporte
Valor (RS)

Pcrcccntuul (%)

Base de Cálculo (RS)

6.00%
Custo Efetivo do Vale Transporte
Desconto (RS)

Custo Total (RS)

I(B)

Custo Efetivo (RS)
-

-

-

Vaíc Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não jnsti/ica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideênctas.
Vule Refeiçíio

Valor Diário (RS)

11

Dias Trabalhados

Custo Totnl (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregada pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Cálculo (RS)

(A)

Pereccntüal (%)

Valor Desconto (RS)

20.00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.

Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Refeiçüo
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Valor (RS)

Vale Refeiçüo (RS)

Vale Transporte (RS)

3.1

-

-

-

MÓDULO 4 -INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Submôdulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes

Base de Calculo (RS)

4.1

Percentual (%)

Valor (RS)

1.55%

52.82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo l + Módulo 2 + Módulo 3
Percentual • Base de 2016 corrigido pelo IPCA. abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

17,31%

1.37%

AUMENTO

TOTAL

0.24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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VALOR DO MÓDULO 4
SUIÍMÓDULO4.I

Custo Mensal

52,82

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo th
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no A cordão n. ° 2.369/2011 - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas opiantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3.00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3.00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributaçflo Sobre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

R$197,14

RS 223.12

Vil Io r

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR

VALOR

CATEGORIA
Remuneração

R$1.045.00

Encargos Sociais c Benefícios sobre a mão de obra

RSl.ISI.27

RS-

Benefícios Mensais e Diários

Insumos de Mão de Obra

RS 52.82

CITL

R$420.26
VALOR TOTAL

RSZ699,3S

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MEMÓRIA DE CALCULO

VISITADO» SANITÁRIO
MÓDULO I - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados du Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Visiiodor Sanitário

RS

1.045.00

Valor (RS)
RS 1.045.00
Total da Remuncniçilo

RS

1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO

Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação especifica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social, Seguro Contra Acidente c/e Trabalho, Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA. SESI, SENAI e SEBRAE:
GRUPO A
20,00% Artigo 22 Inciso l Lei n.°8.212/91

Al

INSS - empregador

A2

SESCouSESI

1.50%

Artigo 15 Lei n." 8036/90 e Ari. 7° Inciso lll CF/88

A3

SENAC ou SENAI

1.00%

Artigo 3"Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decreto n."2.318/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n." 6.042/2007 CNA E 8121/00

A6

Salário-Educação

2.50% Artigo 8" Lei n."8029/90 e Lei n."8154 de 28/12/90

A7

SAT-G1L/RAT

3.00% An. 3oInciso 1 Decreto n."$7.043/82

A8

FGTS

8.00%
TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/S9 e DL n." 1146/70

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A c caracterizam-se por custos advindos da
remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados e 13° salário;
GRUPOB
17.97%

Extraio Caged - Encargos Caixa

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3.97%

B3

Auxilio Enfermidade

0.90% Art. 59/64. Lei8213/91. art. 201. I'CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0,07% Art. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0,72% Anigos n."473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

Férias Gozadas

8.26% Artigo 142" DL 5.542/42 e Art 7 CF Inc XVII

Salário Maternidade

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

B9

BI0

10.84%

TOTAL

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n." 4060/62. Lei n°7.781/89 Inc. lll Art. 7 CF 88

44,88%

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 ■ 3480.2130
CNPj n.» 13.912.084/0001-81

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd6ed46b-8b8e-48a3-b3fd-43ae450b2efb

MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

GRUPO C - S3o encargos de natureza indenizalória e pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando

da interrupçüo do contrato de trabalho.
GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5.00%

Artigo 487 CLTc Inciso XXI do Anigo 7"CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12%

Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7aCF/88

C3

Férias Indenizadas

5.05% An. 7 Inciso X/X CF/88

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81% Artigo 487 CLT e Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF 88

C5

Indenização Adicional

0,42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO D - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.

Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo 8 c devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo fi incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44.88%= 16.52%

Por sua vez. sohre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS, e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
{5,00% x 8,00%) + (0.12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO D
Dl
D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0,44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

Percentual de Encargos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigfincin a partir de Marco de 2020.

1.181,27

Encargos Sociais

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transporte -Conforme determina o caput do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"An. I" Fica instituído o vale-transporte. que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocumento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunícipal e/ou interestadual com características semelhantes aos

urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ", assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Caribe - Bahia pela falta de Unhas regulares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.418. de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

Desconto de Vulc Transporte
BasedeCíUculo(RS)

1(A)

Pcrecentual (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
Custo Total (RS)

l(B)
-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideências.
Vale Refeição

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

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

Base de Calculo (RS)

(A)

Pereccntual (%)

Valor Desconto (RS)

20.00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.

Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Rcfciçílo
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao benejicio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Refeição (RS)

Vale Transporte (RS)

3.1

-

-

-

Valor (RS)

MÓDULO 4 -INSUMOS
Composição dos insumos de mão-de-obra:
SuhnuUlulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Calculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

52,82

3.407.54
Base de cálculo - Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA. abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

1,37%

17.31%

AUMENTO

TOTAL

0.24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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VALOR 1)0 MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.I

Custo Mensal

52,82

Total dos Uniformes sob Ilusc de Cálculos

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de uni posto de sen>iço acrescenta-se ao Custo do

empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LOl e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/20! / - TCU - Plenário.
O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas opiantes pelo Lucro
Presumido.
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

6,79%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

1SSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

RS 197,14

RS 223.12

Viilor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

R$1.045.00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RSl.hSI.27

RS-

Benejicios Mensais e Diários
Insumos de Mão de Obra

RS 52.S2

CITL

R$420,26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MÓDULO l - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço c Categoria Profissional

13

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Rcmuneraçflo

A

Salário Base para 40h

Auxiliar Serviços Gerais
RS

1.045.00

Valor (RS)

RS
Total du Remuneração

1.045.00

RS 1.045,00

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

20,00% Artigo 22 Inciso 1 Lei n." 8.212/91

Al

INSS-empregador

A2

SESC ou SIESI

1,50%

A3

SENACouSIENAI

1.00% Artigo 3o Lei n."8.036/90

A4

INCRA

0,20%

Decretou." 2.318/86

A5

SEBRAE

0.60%

Decreto n." 6.042/200 7 CNA E 8121/00

A6

Salário-Educação

2.50%

Artigo 8oLei n."8029/90 e Lei n°8154 de 28/12/90

A7

SAT-GIL/RAT

3.00% Ari. 3" Inciso l Decreto n."87.043/82

A8

FGTS

8.00%
TOTAL

Artigo 15 Lei n. "8036/90 e An. 7" Inciso III CF/8S

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n. ° 1146/70

36,80%

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidência cio Grupo A c caracterizam-se por custos advindos da
remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados e 13o salário;
GRUPO B
17.97%

Extrato Caged - Encargos Caixa

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

l:criados

3.97%

B3

Auxilio Enfermidade

0.90% Ari. 59/64. Lei 8213/91. ari. 201. 1 CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0.07% Art. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0.72% Artigos n."473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2.01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8.26% Artigo 142" DL 5.542/42 e Art 7 CF IncXVII

BI0

10.84%

Salário Maternidade
TOTAL

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n."4060/62. Lein."7.787/89 Inc. III Art. 7 CF88

0.03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88
44,88%
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

GRUPO C - Sao encargos de natureza indenizatória e pagos, cm sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupção do contrato de trabalho.

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7" CF/88 .

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12%

Artigo 487 CLTe IncisoXXI do Artigo 7oCF/88

C3

Férias Indenizadas

5,05% Art. 7 Inciso XIX CF/SS

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3.81%

Artigo 487 CLTe Artigo 10. Inc. I Disp. Trans. CF88

C5

Indenizaçflo Adicional

0.42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO li - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sobre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não è calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.
A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B á devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo B incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36.80% x 44.88% = 16.52%

Por sua vez. sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o Aviso Prévio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A. da seguinteforma:
(5.00% x 8T00%) + (0,12% x 36,80%) = 0,44%
GRUPO D
Dl
D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio 1 rabalhado + Reincidência de I-G 1S

0.44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

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

113,04%

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Tratisporte -Conforme determina o capttt do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 da dezembro de 1985:
"Ari. l", Fica instituído o vale-transporte, que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado
para utilização efetiva em despesas de deslocamento residència-lrabalho c vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunicípal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas reguíares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ". assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Caribe - Bahia pelafalta de linhas reguíares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vale-Transporte -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.418. de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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Desconto de Vale Transporte
Base de Cálculo (RS)

HA)

Pereccntual (%)

Vnlor(RS)

6,00%

-

Dcseonlo (RS)

Cuslo Efclivu(RS)

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Custo Total (RS)

I(B)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados icrão o tempo necessário paru se
alimentarem em suas próprias resideèncias.
Vale Refeição
Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Diário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeiçilo
II

Base de Calculo (RS)

(A)

Percccntual (%)

Valor Desconto (RS)

20.00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxilio.
Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT

Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale Refeição
II

Custo Total (RS)

(B)

-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.
Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao beneficio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Refeição (RS)

Vale Transporte (RS)

3.1

-

-

Valor (RS)
-

MÓDULO 4-INSUMOS
Composição dos instintos de mão-de-obra:
Submôdulo 4.1 - Insumos (tos Uniformes

Insumos dos Uniformes
Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)

Valor (RS)

1.55%

52.82

3.407,54

Base de cálculo - Módulo l + Módulo 2 + Módulo 3
Percentual- Base de 2016 corrigido pelo IPCA, abaixo detalhado:

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
IPCA ACUMULADO

2016

2016/19

1.37%

17,31%

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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VALOR DO MÓDULO 4
Custo Mensal

SUBMÓDULO4.1

52,82

Total dos Uniformes sub Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referencia para contratação de um posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n° 2.369/2011 - TCU - Plenário.

O orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas oplantes pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

3.00%

Lucro

6.79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
TributaçÜo Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

R$197,14

RS 223,12

Valor
RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

RS 1.045.00

Encargos Sociais c Benefícios sobre a mão de obra

RS1.181.27

RS-

Benefícios Mensais e Diários

Insumos de Mão de Obra

RS 52,82

CITL

RS420.26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

RS 12,27
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
D1GITADOR
MÓDULO I - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dadus do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

11

Composição da Rcmuncraçiln

A

Salário Base para 40h

Digilador
RS

1.045.00

Valor (RS)

Tolal da Remunernçíio

RS

1.045.00

RS

1.045,00

MÓDULO 2 - ENCARCOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
Grupo A - Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica ou convenção coletiva de trabalho, que
concedem benefícios aos empregados, como: Previdência Social. Seguro Contra Acidente de Trabalho. Salário
Educação e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para
instituições de caráter público, tais como: INCRA. SESl, SENAl e SEURAE:
GRUPO A

20.00% Artigo 22 Inciso l Lei n."8.212/91

Al

INSS - empregador

A2

SESC ou SESl

1,50%

Artigo 15 Lei n. "8036/90 e Art. 7" Inciso III CF/SS

A3

SENACouSENAI

1,00%

Artigo 3"Lein."8.036/90

A4

INCRA

0.20%

Decreto n."2.31S/86

A5

SEBRAE

0,60%

Decreto n.° 6.042/2007 CNAE8I21/00

A6

Salário-Educação

2.50% Artigo 8"Lei n."8029/90 e Lein.a8l54 de 28/12/90

A7

SAT-C1L/RAT

3.00% A ri. 3 " Inciso 1 Decreto n." S 7.043/82

A8

FGTS

8.00%
TOTAL

Lei n." 7787 de 30/06/89 e DL n. ° 1146/70

36,80%

Grupo 13 - Encargos Sociais que recebem incidôncia do Grupo A c caracterizam-se por custos advindos da
remuneração devida ao trabalhador sem que exista a prestacilo do serviço correspondente, tais como o repouso
semanal remunerado, feriados c 13° salário;
GRUPOB
17.97%

Extrato Caged - Encargos Caixa

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

B3

Auxilio Enfermidade

0.90% Art. 59/64. Lei 8213/91. art. 201, l CF/88 art 71/80

B4

13° Salário

B5

Licença Paternidade

0.07% Art. 7 Inciso XIX CF/88

B6

Faltas Justificadas

0.72%

Artigos n"473 e 822 da CLT

B7

Dias de Chuva

2,01%

Memória Cálculos - Encargos Caixa

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0.11%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

B9

Férias Gozadas

8.26% Artigo 142° DL 5.542/42 e Art 7 CF incXVII

Salário Maternidade

0,03% Artigo 7 Inciso XIX CF/88

BI0

10,84%

TOTAL

Memória Cálculos - Encargos Caixa

Lei n.a4060/62, Lei n.°7.787/89 Inc. III Art. 7 CF88

44,88%
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GRUPO C - Síío encargos de natureza indenizaloria c pagos, em sua maioria, diretamente ao empregado quando
da interrupçilo do contrato de irabalho.
GRUPOC

Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

Artigo 487 CLTe Inciso XXI do Artigo 7"CF/88

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0.12%

Artigo 4S7CLTc Inciso XXI do Artigo 7" CF/88

C3

Férias Indenizadas

5.05% Ari. 7 Inciso XIX CF/88

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3.81% Artigo 487 CLTe Artigo 10, Inc. 1 Disp. Trans. CF88

C5

IndenizaçÜo Adicional

0.42%

Lei 6.367/76 e Artigo 473 da CLT

14,40%

TOTAL

GRUPO I) - O Grupo D considera casos de reincidência de um encargo ou grupo de encargos, sohre outro.
Ocorre quando o custo proveniente de determinado encargo não é calculado sobre o valor simples da
remuneração, mas sim sobre a remuneração acrescida de outros encargos.

A reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B é devida, pois sobre todos os pagamentos realizados em
rubricas do Grupo 13 incidirão os encargos de origem legal do Grupo A.
36,80% x 44.88% = 16.52%

Por sua vez, sobre o Aviso Prévio Indenizado deverá incidir o depósito do FGTS. e sobre o Aviso l'révio
Trabalhado incidirão os encargos do Grupo A, da seguinteforma:
(5,00% x 8,00%) + (0.12% x 36,80%) = 0;44%
GRUPO D
Dl
D2

16,52%

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 13

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS

0.44%

sobre Aviso Prévio Indenizado

16,96%

TOTAL

Percentual de Encaryos Sociais conforme o modelo utilizado para apropriação dos
Encargos Sociais por parte da Caixa Econômica Federal ajustadas às características

113,04%

regionais do Estado da Bahia, com vigência a partir de Marco de 2020.

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale-Transpurte -Conforme determina o capul do art. Primeiro da Lei n." 7.418 de 16 de dezembro de 1985:
"An. I", Fica instituído o va/e-transporte, epie o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao empregado

para utilização efetiva em despesas de deslocamento residència-trabalho e vice-versa, através do sistema de
transporte coletivo público, urbano ou intermunícipal e/ou interestadual com características semelhantes aos
urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regalares e com tarifas fixadas pela
autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. ". assim sendo impossível cumprir tal
determinação no Município de Coribe - Bahia pelafalta de linhas regalares de transporte coletivo.
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales

por

dia

Di as Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vule-Trunsporte -Conforme Parágrafo único do art. 4"da Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985 "O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à
parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. "
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Desconto de Vale Transporte

Base de Calculo (RS)

KA)

Percccntual (%)

Valor (RS)

6,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Custo Rfctivo do Vale Transporte

Custo Total (RS)

I(B)

-

-

-

Vale Refeição -Apesar de previsto na Convenção Coletiva de Trabalho CCT o caso concreto não justifica
opagamento de auxilio alimentação, uma vez que os funcionários contratados terão o tempo necessário para se
alimentarem em suas próprias resideèncias.
Vale Refciç?lo
Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados

Custo Total (RS)

22

-

-

Valor Otário - Previsto na cláusula oitava do CCT.

Dias trabalhados - Consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e dois) dias para a jornada
de 44 horas semanais

Custo Total - Valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador.
Desconto de Vale Refeição
II

Base de Cálculo (RS)

(A)

Percccntual (%)

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Desconto (RS)

Custo Efetivo (RS)

-

Base de Cálculo - Valor mensal do auxílio.

Percentual - Previsto na cláusula oitava da CCT
Valor do Desconto - Base de Cálculo x Percentual.
Custo Efetivo do Vale RefeiçSo
II

Custo Total (RS)

(B)
-

-

-

Custo Total - Valor do vale refeição.

Desconto - Contrapartida do empregado em relação ao benejicio
Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada.

VALOR DOS BENEFÍCIOS
3.1

Vale Transporte (RS)

Vale Refeição (R$)

-

-

Valor (RS)
-

| MÓDULO 4 -INSUMOS"
Composição dos insumos de mão-de-obra:
Suhmódulo 4.1 - Insumos dos Uniformes
Insumos dos Uniformes
4.1

Base de Cálculo (RS)

Percentual (%)

Valor (RS)

1,55%

52.82

3.407.54
Base de cálculo • Módulo I + Módulo 2 + Módulo 3

Percentual - Base de 2016 corrigido pelo IPCA. abaixo detalhado:
INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO
2016/19

1.37%

17,31%

AUMENTO

TOTAL

0,24%

1,61%

Valor - Base de cálculo x percentual.
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VALOR DO MÓDULO 4
Custo Mensal

SUBMÓDULO4.1

52,82

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO 5 - LD1 E TRIBUTAÇÃO
Para a obtenção do preço de referência para contratação de uni posto de serviço acrescenta-se ao Custo do
emprcaado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro - CILT. O percentual referente ao LDI e Tributos utilizados
tem por base o definido no Acórdão n." 2.369/2011 - TCU - Plenário.

0 orçamento dos custos dos serviços foi estimado levando-se em consideração empresas optanles pelo Lucro
Presumido.

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas -Administrativas c Operacionais

3.00%

Lucro

6,79%

TOTAL- LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

9,79%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0.65%

COFINS

3.00%

ISSQN

5.00%

TOTAL-TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributnçilo Sobre o Faturamento

Lucro c Despesas Indiretas

RSI97J4

RS 223,12

Valor

RS 420,26

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA
Remuneração

RS 1.045.00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RSI.IS/.27
RS-

Benefícios Mensais e Diários
Insumos de Mão de Obra

RS 52.S2

cm

R$420.26
VALOR TOTAL

R$2.699,35

HORAS MENSAIS

220

VALOR TOTAL MÁXIMO POR NORA

RS 12,27
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO IV

Pregflo para futuras e eventuais Contratações i/e empresa /Mira a execução c/e semiços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assisienciaf como uma das medidas temporárias e entergenciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Coviü-19 pelo Fundo Municipal de &iúde de Coribe ■ Bahia

A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Prcg3o Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao
objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações
exigidas no Edital do Pregão Presencial em epígrafe.
1.

Identificação do Licitante:

a.

Razão Social:

b.

CNPJn.°:

c.

Inscrição Estadual:

d.

Endereço completo:

e.

Telefone, fax,e-mail:

f.

Banco, Agência e n.° da conta corrente:

2.

Condições Gerais da Proposta:

a.

a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;

b.

o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos
quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração,

inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra,
salários,

encargos

sociais,

previdenciários

e

trabalhistas,

embalagens,

transportes,

seguros, peças de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer

outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.
3.

Pelo presente Termo declaramos c garantimos que:

a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele
estipuladas e

que,

ao

assinarmos este

Termo,

renunciamos

ao direito de alegar

discrepância de entendimento com relação ao Edital;
b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida

na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
c. em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto

licitado, bem como Iodos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto;
d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso
venha a ocorrer.
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4. Condições de Pagamento:

a. O prazo para pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis contados a partir do
primeiro dia útil após a execução dos serviços, ou com a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada, com os serviços solicitados, com a devida conferência e
liberação do órgüo solicilante e/ou fiscalizador.
5. Proposta de Preços
Número
11

Funções para Serviços

Máximo
estimado de

Profissionais

Horas

Horas
Estimadas

Dias

Registradas

Máximas

por Dia

1

Apoio Administrativo

3

6

150

2700

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

7200

3

Enfermeiro

4

6

150

3600

4

Motorista

4

6

150

3600

5

Recepcionista

4

6

150

3600

6

Vigia

5

6

150

4500

7

Visitador Sanitário

4

6

150

3600

8

Auxiliar Serviços Gerais

8

6

150

7200

9

Digitador

4

6

150

3600

Valor por
Hora

Valor Total

Total Geral d:i Proposta

6. Proposta de Preços por extenso

O valor unitário proposto do ITEM 01 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz
o valor total do item em R$ XXX:XX (xxxx xxxxxxx); ITEM 02 é de R$ XXX,XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx);

ITEM 03 é de R$ XXX;XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 04 é de R$ XXX.XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que

perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 05 é de R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx). que perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx); ITEM 06 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor
total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 07 é de R$ XXX,XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$ XXX.XX (XXXX XXXXXXX);
ITEM 08 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx). que perfaz o valor total do item em R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); e o ITEM 09 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx),
que perfaz o valor total do item em R$ XXX.XX (xxxx xxxxxxx); perfazendo o Valor

Global do Lote Único em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx);
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7. Declaração de Compromisso
Declaramos para os devidos fins, e sob as penas da lei. que caso nossa proposta sagra-se

vencedora do certame licitatório Pregão Presencial para o Registro de Preços n.°
007/2020, as Planilhas de Composição do Preços Unitário serão integralmente
entregues e perfeitamente realinhadas a proposta ou ao lance vencedor do certame em
atendimento as condições contidas no instrumento convocatório, e principalmente nos
termos contidos na Da Formulação dos Lances, no prazo máximo de 02 (dois) úteis,
sendo condição indispensável para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinaiuni do Represeniantc Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.0

A TENÇAO: A liciían/e deverá confeccionar este documento em papel timbrado c/dempresa.
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MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE

ANEXO V

Pregão parafuturas e eventuais Contratações de emptvsa para a execução de serviços de diversos profissionais liorisias destinados a
ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias c emergenciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pamlemia de Covid-1') peto Fundo Municipal de Saúda de Corihc ■ Bahia

A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref: Pregão Presencial n.° 007/2020

DECLARAÇÃO

A empresa

, inscrita no CNP.I n.°

; DECLARA, em

atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial n." 007/2020, no art. 32, § 2o, da
Lei n.° 8.666/93, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa MARÉ n.° 05/1995, a
inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Ucprcscntanlc Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante

Razão Social da Empresa
CNPJn.°

A TENÇAO: A licitaníe deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

MODELO DE DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR

ANEXO VI

/'regân para /muras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horislas destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas tem/mnirias e emergenciais das ações de prevenção e

en/rentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-I') pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe ■ liahia

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR
Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n.° 9.S54/99)

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Prcgilo Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

A empresa
n.°

, inscrita no CNPJ
,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

, porlador(a) da Carteira de Identidade n.°

o(a)

Sr(a)

e do CPF n.°

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.°
8.666, de 21 de junho de 1993; acrescido pela Lei n.° 9.854. de 27 de outubro de 1999,
regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos.

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

).

XXXXXXXXXXXXX - UF. XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Represenianie Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.°

A TENÇAO: A licitanie deverá confeccionar este documento em papel timbradosekt^mpresa.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

ANEXO Vil

MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP

Pregffo fxtra futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de seniças de diversos profissionais horisias destinados a
ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e cmergcnciais das ações de prevenção e

en/remamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Caribe - Bahia

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE
Modelo cie declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.

A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020
(razão social da empresa)

inscrita no CNPJ n.°

,

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)

da Carteira de Identidade n.°
para

fins do disposto no

portador(a)

e do CPF n.°

Edital

da

Pregão

Presencial

, DECLARA,
n.° 007/2020, sob as sanções

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

(

) MICROEMPRESA, conforme Inciso I cio artigo 3o da Lei Complementar n.° 123, de

14/12/2006;

(

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,

conforme Inciso II do Artigo 3o da Lei

Complementam.0 123, de 14/12/2006.

(

)MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEL conforme § Io do art. 18-AdaLei

Complementam.0 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas
no § 4°, do art. 3o, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo

Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.0

Obs.: 1) Assinalar com um "X'; a condição da empresa.
A TENÇA O: A licilanle de verá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

ANEXO Vil

MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão parafuturas e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horislas destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevcnçãtt e
enfrenuimento ao contágio decorrente da pam/emia de Covid-19 /xlo Fundo Municipal de Saúde de Coribc - Bahia

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Kef.: Pregão Presencial n.° 007/2020

(razão social da empresa)

inscrita no CNPJ n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
da Carteira de Identidade n.°

e do CPF n.°

portador(a)
f DECLARA,

para fins do disposto no Edital da Pregão Presencial n.° 007/2020, sob as penas da lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os envelopes n.° I e 2 contém a
indicação do objeto, o preço oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura dn iicprcscntnnic Lcgiil

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.0

A TENÇA O: A licilante deverá confeccionar e.síc documento em papel timbrado dcLenmresa.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

MUNICÍPIO DE CORIBE
MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE

ANEXO IX

Pregão para futuras e eventuais Contratações de empresa /xirct a execução de serviços de diversos profissionais horisuts destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medulas temporárias e cmergenciais das ações e/e prevenção e

enfrentamcnlo ao contágio decorrente da pandemia de Covid-1 <J pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe ■ Bahia

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta,

de que trata a Instrução

Normativa n. ° 2, de 16 de setembro de 2009. da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

(Identificação

devidamente

completa

constituído de

do

representante

(Identificação completa

da

licitaníe),

da empresa

como

representante

licitanle) doravante

denominado pelo Licitante, para fins do disposto no edital do Pregão Presencial n.°

007/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n.° 007/2020 foi
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi. no lodo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 007/2020, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial
n.° 007/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 007/2020, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

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

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 007/2020 quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) que o conieúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n.°

007/2020 não será, no lodo ou em parle, direia ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 007/2020

antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Rua Bandeirantes. 285 • Centro • Coribe - Bahia • CEP 47.690-000
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ESTADO DA BAHIA

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n.°

007/2020 não foi, no todo ou em parle, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coribe antes da abertura oficial
das propostas; e
(0 que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
XXXXXXXXXXXXX - UF. XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Represai um te Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.°

ATENÇÃO: A licitanle deverá confeccionar esle documento em papel timbrado dcuunpresa.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

MODELO DE DECLARAÇÃO - PROCURAÇÃO PRÁTICA DE ATOS

ANEXO X

Pregão para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horisias destinados a
ampliação da cobertura assisfcncial como uma das medidas temporárias e eniergenciais das açüas de prevenção e
enfrcntamenio ao contágio decorrente da pandemia de Covid-I9 pelo Fmido Municipal de Saúde de Caribe ■ Bahia

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME
A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregüo Presencial n.° 007/2020

CREDENCIAL

Através

do

presente

instrumento,
,

(nacionalidade,

Registro de Identidade n.°
de

Pessoas

Tísicas

do

nomeamos
estado

, expedido pela
Ministério

da

, n.°

e

Fazenda,

constituímos
civil,

o(a)

profissão),

Senhor(a)

portador

do

, devidamente inscrito no Cadastro
sob

o

n.°

residente

à

rua

como nosso mandatário, a quem outorgamos

amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licilalório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,

contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame etc).

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura clu Representante Legnl

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.0

A TENÇAO: A licitante deverá confeccionar esie documento em papel timbrado da empresa.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

MODELO DE DECLARAÇÃO - APARELIIAMENTO TÉCNICO

ANEXO XI

Pregão para futuras e ewntuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

etifrentamettln <u» contágio tkcorrvnht da fxtiulemia de Covid-19 pulo Fundo Municipal de Saúde de Caribe ■ Bahia

MODELO DE DECLARAÇÃO APARELHAMENTO TÉCNICO
A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

A

empresa

,

_

privado, com sede a
CNPJ

sob

de direito

.

n.°

,

neste

ato

.

na

, devidamente inscrita

, Esiado de

cidade de
no

pessoa jurídica
, bairro

inscrição

representado

por

estadual/municipal
seu

representante

n.°
legal.

, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de
, e inscrito no CPF n.°

Identidade n.°

, residente e

. bairro,

domiciliado a
,

Estado

. na cidade de
,

de

através

da

presente

declaração. DECLARA para fins do disposto no inciso II do art. 30 da Lei n.° 8.666, de 21
de junho de 1993 e para os devidos fins de que possui pessoal técnico adequados e
disponíveis para atender as necessidades de realização do objeto desta licitação sem
qualquer ônus adicional para o Município de Coribe.
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

XXXXXXXXXXXXX - UF. XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representanle Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.°

ATENÇÃO: A licifanle deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

ANEXO Xll

1'regào pura futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de seniços de diversos profissionais horislas destinados a
ampliaçõo da cobertura assistência! orno uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 peto Fundo Municipal da Saúde de Coribe ■ Hahia

MODELO DE DECLARAÇÃO VISTORIA
A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregào Presencial n.° 007/2020

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial n.°
007/2020,

portador(a)

que

da

eu,

,

Cl/RG
,

n.°
da

e
empresa

.

do

CPI7

estabelecida

no

n.°
(a)

. como seu representante legal para os fins da

presente declaração, compareci perante a Prefeitura Municipal de Coribe e vistoriei todos os
locais, onde possivelmente serSo executados os serviços objeto da licitação em apreço,
tomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldades existentes.

XXXXXXXXXXXXX - UF. XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Represailante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJn.0

A TENÇAO: A licitanle deverá confeccionar esle documento em papel timbrado da empresa.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

ANEXO XIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1'regâo paru futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços tia diversos profissionais horisias destinados a
ampliação da cobertura assistência/ como uma das medidas temporárias e emergenciais tias ações de prevenção a
enfrentamento ao camágio decorrente da pandemia de Covil/-19 pelo Fundo i\ lunicipal de Saúde de Caribe ■ Bahia

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N." 007/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.' 007/2020

PROCESSO LICITATÓR1O N." OXX/2020
VALIDADE: 05 (CINCO) MESES

Aos XX dias do mês de XXXX de XXXX, o MUNICÍPIO DE CORIBE, Estado da Bahia,
por intermédio da Prefeitura Municipal de Coribe, com sede no Av. Francisco Moreira
Alves, 01, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.655-000: inscrito no CNPJ sob o n.°
13.245.568/0001-14, neste ato representado pelo Sr. Assuero Alves de Oliveira, brasileiro,
solteiro, portador do RC n.° XXXXXXXX SSIVXX e CPF n.° XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado na XXXXXXXX XXXXXXX, XX, XXXXX, XXXXXX, XXXX,

CEP XX.XXX-XXX, legalmente investido e no exercício pleno do mandato de Prefeito,
doravante denominado CONTRATANTE.

Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor; dos Decretos Municipais n.° 1.150/2011 e 016/2018; Lei Federal n.°
13.979/2020, aplicando-se, subsidiariamenle. a Lei n.° 8.666/1993, e as demais normas
legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
para Registro de Preços n.° 007/2020, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e
homologada pelo Prefeito Municipal;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte

integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no
CNPJ sob o n.° XXXX, com sede na XXXX, CEP XX.XXX-XXX, no Município de XXXX,
neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade n.° XXXX
e CPF n.° XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ala é o registro de preços para futuras e eventuais Contratações de
empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais
das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio, visando atender às necessidades do
Município de Coribe, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

1.2. A

existência de

preços

registrados

não

obriga a

Administração a

firmar as

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

'r\\
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MUNICÍPIO DE CORIBE
2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.2. São participantes os seguintes órgiios:
2.2.1. Fundo Municipal de Saúde de Coribe;
2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n.° 006/2018, e na
Lei n.° 8.666/1993.
2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgSo ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.

2.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a

responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o
fato ao órgão gerenciador.

2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a

contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme
artigo 5o do Decreto Municipal n.° 006/2018.

3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida a adesão à ata cie registro de preços decorrente desta licitação.

4. DA

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISI

RO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de
sua assinatura.

4.1.1. É admitida a prorrogação da vigência da Ala nos termos do artigo 12° do
Decreto Municipal n.° 006/2018, desde que o prazo total de vigência, computada a
prorrogação, não ultrapasse 01 (um) ano.

4.2. A Ata de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso advenha a causa
de cessação de vigência da Lei n.° 13.979/2020 conforme previsto no seu arl. 8o.

5. DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
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5.2. O preço registrado poderá ser revisio em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
5.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.3.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original
5.4. Quando o preço de mercado lornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer anles do pedido de fornecimento; e

5.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.5. Não havendo exilo nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1.0

fornecedor

terá

o

seu

registro

cancelado,

por

intermédio

de

processo

administrativo específico, quando:
6.1.í. Não cumprir as condições da Ala de Registro de Preços;
6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado:
6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro
de Preços.

6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.
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6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente
de caso forluito ou de força maior.
6.4. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

7. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão,

será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, ordem de serviço ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo
62 da Lei n.° 8.666/1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15° do Decreto
Municipal n.° 006/2018.

7.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital
e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

7.1.2.0 órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece

vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (inciso
XI, artigo 9o do Decreto Municipal n.° 006/2018).

7.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro
de Preços.

7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração.

7.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nola de Empenho, a Contratante

realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral - CRC. para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do processo.

7.4. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por

cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4o, 1, da Lei n.
13.979/2020.

7.5. É vedada a subconlrataç3o parcial ou total do objeto do contrato.
7.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.7. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens nas seguinte hipótese:

7.7.1. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor
seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.
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7.7.2. As contratações por itens isolados justificasse pelo órgão demandante por tratarse de serviços aos quais sSo inviáveis, dentro dos modelos possíveis de execução de

cada contrato, nola de empenho ou ordem de serviço, a demanda total de todos os ilens
do respectivo grupo.
7.8. Durante a vigência da contralação, a fiscalização será exercida por um representante

da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual, de ludo dando ciência à Administração.

8. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

8.1. Cada Contrato ou Ordem de Serviço firmado com a fornecedora terá vigência de
acordo com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente,
ou, na omissão deste, pelo prazo de 30 (trinta) dias. a partir da data da assinatura ou
retirada do instrumento, nos lermos do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993.
8.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para

fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.° 39, de
13/12/2011.

9. DO PREÇO
9.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos c irreajustáveis.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA
10.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estüo devidamente dispostas nos
termos do instrumento convocatório do Pregão Presencial n.° 007/2020.

II. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1. As critérios de aceitação da Contratante estão devidamente dispostas nos termos do
instrumento convocatório do Pregão Presencial n.° 007/2020.

12. DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

12.1.1. As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que. convocados, não honrarem
o compromisso assumido injustificadamente. nos termos do inciso II. art. II. do
Decreto Municipal n.°006? de 2018.

12.2. Ê da competência do órgão gerenciador a aplicaçDo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço conforme Decreto Municipal
n.° 006/2018, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser rnsoeito às

Coribe»)^! -•-
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contratações

cios

órgãos

participantes,

caso

no

qual

caberá

ao

respectivo

órgão

participante a aplicação da penalidade.
12.3. O

órgão

participante

deverá

comunicar

ao

órgüo

gerenciador

qualquer das

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto Municipal n.° 006/2018. dada a necessidade
de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. As condições gerais da prestação dos serviços, tais como os prazos para início e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades

e demais condições do

ajuste,

encontram-se

definidos

no Termo

de

Referência.

13.2. É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços, inclusive as de que trata o art. 4°-l da Lei n.° 13.979/2020, nos lermos do art. 12,
§l°do Decreto Municipal n.°006/2018.

13.3. A ala de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes
que aceitarem colar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitanle vencedor do
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do inciso II. art. 11,
do Decreto Municipal n.° 006, de 2018.
13.4. Será anexada a esia Ata cópia do Termo de Referência.
13.5. Integram esta Ala, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão

Presencial para Registro de Preços n.° 007/2020 e a proposta da empresa.

13.6. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002.
dos Decretos Municipais n.° 1.150/2011 e 016/2018, da Lei n.° 8.078/1990 - Código de
Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n.°
147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, Lei Federal n.° 13.979/2020 e da Lei n.°
8.666/1993. subsidiariamente.
13.7. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada cm 02 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
13.8. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata de Registro de Preços será o do
Município de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
Município de Coribe, Bahia, XX de XXXXXXXXXX de 2020.

Manuel Azevedo Rocha

Prefeito Municipal ■
Município de Coribe

CNPJn.0 13.912.084/0001-8

CONTRATANTE

Nome do Representante

Cargo na Empresa
Empresa Contratada

CNPJ n.°XX.XXX.XXX/XXXX-XX
CONTRATADA
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MINUTA DE CONTRATO

ANEXO XIV

Pregão para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de sen-iços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma deis medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e
enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Funda Municipal de Saúde de Caribe ■ Bahia

MINUTA DE CONTRATO

N.° 0XX72020

TERMO

DE

PRESTAÇÃO
FAZEM

CONTRATO

DE

SERVIÇOS

QUE

DE

ENTRE

SI

O

FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A PESSOA JURÍDICA
xxxxxxxxxxxxxxxx.

0 MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.° 13.9!2.084/0001-81, representado neste ato pelo Fundo Municipal de Saúde.
Bahia,

pessoa

jurídica

de

direilo

público

interno,

inscrito

no

CNPJ

n.°

XX.XXX.XXX/XXXX-XX. com sede na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX.XXX-XXX, legalmente representado pela Senhora
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Secretaria Municipal de Saúde e Gestora do
Fundo Municipal de Saúde de Coribe, brasileira, portadora do RG n.° XXXXXX SSP/BA e

CPF

n.°

XXX.XXX.XXX-XX,

com

endereço

profissional

na

sede

deste

Município,

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX*
inscrita

no

CNPJ

sob

n.°

XX.XXX.XXX/XXXX-XX,

com

endereço

situado

na

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXX. XXXXXX. XXXXXXXXXXXX -

XXXX,

CEP

XX.XXX-XXX,

XXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX,

inscrito

neste

ato

da

Carteira

portador

no

CPF

sob

o

n.°

representado
de

pelo

Identidade

senhor

sob

XXX.XXX.XXX-XXX,

o

residente

n.°

e

domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX. XXXX. XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX -

XXX, CEP XXXXXXXX, tendo em vista o que consta a necessidade pontual e em
observância às disposições da Lei n.° 10.520/2002, Lei n.° 13.979/2020 e subsidiariamente a
Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

DA LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm,

entre si. justo e acertado o presente contrato a

Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas
destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e
emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia
de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a
Pregão Presencial n." 007/2020, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I.
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de para a execução de
serviços de diversos profissionais horisias destinados a ampliação da cobertura^assistencial

—~ ~H*JST
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como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamenio
ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe
- Bahia.
1.1.

Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão

Presencial n.° 007/2020. identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição:
Ite

Descrição

Uniu.

Quant

01

hora

xxxx

02

hora

xxxx

03

hora

xxxx

04

hora

xxxx

m

Valor

Valor

Unitário

Total

Total Geral

2.

2.1.

CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no edital, com início a

partir de sua assinatura, e encerramento previsto para 31/12/2020.
2.2.

O contrato poderá ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60

(sessenta) meses, por tratar-se de serviços contínuos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO
3.1.

O valor unitário proposto do ITEM 01 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx),
que perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx); ITEM 02 é de R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$ XXX.XX (xxxx
xxxxxxx xxxxx); ITEM 03 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx). que perfaz o valor
total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 04 é de R$ XXX,XX (xxxx

xxxxxxx xxxxx). que perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx);

ITEM 05 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$
XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); ITEM 06 é de R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que
perfaz o valor tolal do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx): ITEM 07 é de R$
XXX;XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do ilem em R$ XXX:XX (XXXX
XXXXXXX); ITEM 08 é de R$ XXX.XX (xxxx xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor tolal
do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx xxxxx); e o ITEM 09 é de R$ XXXSXX (xxxx

xxxxxxx xxxxx), que perfaz o valor total do item em R$ XXX,XX (xxxx xxxxxxx);
perfazendo o Valor do Contrato cm em R$ XXX.XX (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

3.2.

Nos valores acima estüo incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3.

Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA deverão ser tão somente estes, após os serviços efetivamente prestados.
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4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
4.1.

As

despesas

decorrentes

desla

contratação

estão

programadas

em

Dotações

Orçamentárias própria, previstas no Orçamento para o Exercício de 2020, nas classificações
e valores abaixo especificados:

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
xx.xxx.xxx.xxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx.xxx.xxx.xxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx.xxx.xxx.xxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

4.2.

Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão a conta de Dotações

Orçamentárias aprovadas para os exercícios subseqüentes.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1.

O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis; contados a partir do início do

mês subsequente e mediante a apresentação do Documento Auxiliar da Nota Eletrônica DANFE de efetiva prestação dos serviços em cada período mensal.
5.1.1.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o

montante de R$ 8.000.00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de
até

05

(cinco) dias

úteis,

contados da

data

da

apresentação

da Nota

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5o, §3°, da Lei n.° 8.666? de 1993.
5.2.

O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

5.2.1.

O

"atesto"

fica

condicionado

à

verificação

da

conformidade

da

Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das
obrigações assumidas.
5.3.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à

contratação, o», ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento

iniciar-se-á

após

a

comprovação

da

regularização da

situação,

não

acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.4.

Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de

Registro Cadastral - CRC e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção
das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e

juntado ao processo de pagamento.
5.5.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável.

5.5.1.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo
artigo 12 da Lei Complementar n.° 123. de 2006, não sofrerá a retenção
quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime.

5.6.
O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela Contratada,
ou por outro meio previsto na legislação vigente.
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5.7.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.
5.8.

A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada

pela Contratada, que porventura não lenha sido acordada no contrato.
5.9.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamenio. desde que a Contratada não lenha

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 5% (cinco por cento) ao ano.
aplicando-se a seguinte fórmula:
= I xNx VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
(5/100)

365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

6. CLÁUSULA SEXTA - INEXISTÊNCIA PE REAJUSTE
6.1.

Os preços sã"o fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentação das propostas.
6.2.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os

preços contratados poderüo sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o
IPCA - IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.

6.3.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamenlo, o Contratante

pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamemo de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.

6.6.
Caso o índice estabelecido para reajustamemo venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

6.7.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
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índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

6.8.

O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
profissionais e materiais que serão empregados c a fiscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/CONTRATADA
8.1.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA süo aquelas previstas no

Termo de Referência anexo do instrumento convocatório do Pregão Presencial

para o

Registro de Preços n.° 007/2020.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de

Referência anexo do instrumento convocatório do Pregão Presencial para o Registro de
Preços n.° 007/2020.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
10.1.

Em conformidade com o art. 8o da Lei n.° 13.979/2020 que Dispõe sobre as medidas

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavirus responsável pelo surto de 2019. Iodos os atos decorrentes c consubstanciados

em seus termos, tais como: Atas de Registro de Preços, dos Contratos e das Ordem de
Serviços, estando ainda vigentes quando do advento da causa de cessação de vigência
daquela lei. deverá ser rescindidos a sua vigência considerando que os atos fundamentados
deixam de produzir seus efeitos jurídicos.

10.2.

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.

78 da Lei n.° 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório.
10.3.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.4.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666 de 1993.

10.5.

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.5.1.

por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas

nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666, de 1993. e com as
conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Projeto Básico;

10.5.2.

amigavelmente, nos termos do art. 79. inciso II. da Lei n.° 8.666. de

1993.
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10.6.

Os casos de rescisão contratual serâo formalmente motivados, assegurando-se à

Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

10.7.

A

Contratada

reconhece

os

direitos

da

Contratante

em

caso

de

rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666. de 1993.

10.8.

O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

10.8.1.

Balanço

dos

eventos

contratuais já

cumpridos

ou

parcialmente

cumpridos;
10.8.2.
10.9.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

I 1, CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - VEDAÇÕES

11.1.

É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou

utilizar este Termo de Contrato

para qualquer operação

financeira;

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parle da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES
12.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ào pela disciplina do art. 65 da Lei n.°

8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA é obrigada u aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4o, 1. da Lei n.°
13.979/2020.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas na Lei n.° 13.979, de 2020, na Lei n.° 8.666. de 1993 e demais normas federais de
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas
na Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.1.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, conforme disposições e no prazo previsto na Lei n.° 8.666 de 1993.
14.2.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação

disponibilizadas em sítio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3o do art. 8o da Lei n.° 12.527,

de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação, nos
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termos do art. 4o, §2° da Lei n.° 13.979/2020.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1.

O Poro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de

Contrato será o da Seção Judiciária da Comarca de Coribe.

E. por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 (três)
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos
legais, comprometendo-se as panes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pacluado, em
todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, XX de XXXXXX de 2020.

Manuel Azevedo Rocha

Nome do Representante

Prefeito Municipal

Cargo na Empresa

Município de Coribe

Empresa Contratada

CNPJn.0 13.912.084/0001-8

CNPJ n.° XX.XXX.XXX/XXXX-XX

CONTRATADO

CONTRATANTE

'estemunhas:

CPF n.°

CPI7 n.°
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CONCILIAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O M.P. DO TRABALHO

ANEXO XV

Pregão parei futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais haristas destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e
ciifrcntamenlo ao contágio decorrente da fxindemia de Covid-19/Kh Fundo Municipal de Saúde de Corihe - Bahia

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO

PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO . neste ato representado pelo Procurador
Geral do Trabalho,

Dr. Guilherme

Mastrichi

Basso, pela

Vice-Procuradora-Geral

do

Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10". Região, Dr.

Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO

, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antônio da Silva
Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1". Região, Dra. Helia Maria de
Oliveira Betlero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laborai não
eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza
estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9°, comina de nulidade
absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação
da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n°. 5.764, de
16.12.1971, art. 4°., %..) são sociedades de pessoas., com forma e natureza jurídica próprias,
de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados51.
CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente
em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na
sua norma estatutária, (art. 86, da Lei n°. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a
patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de
mão de obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungicla ao princípio
da legalidade, e que a prática do mcrchandage é vedada pelo art. 3o. da CLT e repelida pela
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que

prestam serviços de natureza subordinada a UNIÃO embora laborem em situação fática
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de
normas proletivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e
higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da
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pessoa humana e os valores sociais do irabalho (arts. 5o. capul e Io, III e IV da Constituição
Federal);
CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a

administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do
fornecedor de mão de obra, nos lermos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar
graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do

art. 3°., da CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas
cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada
na 90". sessão, da OIT - Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002,
dispondo que os Estados devem implementar políticas nos sentido de: ;i8.1 .b Garantir que as
cooperativas não sejam criadas para. ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do
irabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego

disfarçados, e combater pseudo-cooperativas que violam os direitos dos trabalhadores
velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.11

RESOLVEM

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082 -2002-020-10-00-0, em tramitação
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF. mediante os seguintes termos:

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de
cooperativas de mão de obra, para a prestação de serviços ligado s às suas atividades-fim ou
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços,
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados,
sendo eles:
a)

Serviços de limpeza;

b) Serviços de conservação;

c)

Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;

d) Serviços de recepção;
e)

Serviços de copeiragem;

0

Serviços de reprografla;

g)

Serviços de telefonia;

h)

Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações:

i)

Serviços de secretariado e secretariado executivo;

j)

Serviços de auxiliar de escritório;

k) Serviços de auxiliar administrativo;
I)

Serviços de qfftce hoy (contínuo);

m) Serviços de digitação;
n) Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;

o) Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgào
licitante;
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p)

Serviços de ascensorista;

q) Serviços de enfermagem; e

r)

Serviços de agentes comunitários de saúde.

Parágrafo Primeiro - O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização
sem previsão legal.
Parágrafo Segundo - As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e

acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.
Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja
atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não

detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma
individual (e não coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga -se a estabelecer regras claras nos editais de licitação,
a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os
mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que
os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "ari a "r da Cláusula
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados,
seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser
juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados.
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando
absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão de obra) de trabalhadores a
órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo - Os editais de licitação que se destine m a contratar os serviços
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo -os na íntegra ou fazendo parte
integrante desses editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante
vencedora do certame deverá comprovar a condição de emprcgadora dos prestadores de

serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo -se esse requisito, condição
obrigatória à assinatura do respectivo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO
Cláusula Quarta - A UNIÃO obriga -se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente
a R$1.000.00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).
Parágrafo Primeiro - O servidor público que, em nome da Administração, firmar o

contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a t;r" da
Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro ■ Coríhe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000
Telcfün^: 77 3480.2120-3480.2130
CNPj n." 13.912.084/0001-81
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Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular,
respondendo pela multa prevista no capul, sem prejuízo das demais cominações legais.
Parágrafo Segundo - Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste

ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
Cláusula Quinta - A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas., empresas públicas e
sociedades

de

economia

mista,

a

fim

de

vincular

todos

os

órgãos

integrantes

da

administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que
em

relação às empresas públicas e

sociedades de economia

mista deverá ser dado

conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que
discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE
Cláusula Sexta - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do
Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.
Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da
data de sua homologação judicial.

Parágrafo único - Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem
o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.

Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas

em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. Dito isto, por estarem as
partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias. a qual terá
eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, capui, da CLT.
Brasília, 05 de junho de 2003.

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES Procurador-Gerai do
Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO Procurador-Chefe/PRT 10".
Região Procurador do Trabalho

MOACIR ANTÔNIO DA SILVA MACHADO
Procurador-Geral da União

HELIA

MARIA

DE

OLIVEIRA

BETTERO

MÁRIO

LUIZ

GUERREIRO

Sub-

Procuradora-Regional da União-1". Região Advogado da União
Testemunhas:

Rua Bandeirantes. 285 ■ Centro ■ Caribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

"-—•«• gSS»

Telefones: 77 3480.2120-3480.2130

CNP] n* 13.912.084/0001-81
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GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho - ANAMATRA

PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da AssociaçSo dos Juizes Federais
do Brasil-AJUFE

REGINA BUTRUS

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANP'

Rua Bandeirantes, 285 - Centro • Coribe - Bahia ■ CEP 47.690-000
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FOLHA DE DADOS PARA CONTRATO OU ASSINATURA DA ATA

ANEXO XV

Pregão parafuturas e eventuais ConlraiaçÕcs de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horisias destinados a
ampliação da cobertura assistência! como uma das medulas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e

enfreniamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 fjeto Fundo i\ lutuci/xil de Saúde de Caribe - Bahia

FOLHA DE DADOS

DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
Inscrição Estadual:

CNPJ:
Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Fax:

Teleíbne(s):

DADOS DA PESSOA

QUE ASSINARÁ O CONT RATO

Nome Completo:

Endereço Residencial:
CEP:

Cidade:
Cargo:
CPF N

RGN.°

0.

CONTATO NA EMPRESA
Nome Completo:
Cargo:
Fax:(

Telefone(s):

E-mail:
Obs.: Ouso ;i representação seja por procurador, juntar o instrumento de mandato cspccillcu para assinatura do contrato.

XXXXXXXXXXXXX - UF. XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2020.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa

CNPJn.0

Observação; Solicitemos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da presente
licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato ou da ata de
registro de preços referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitaçào
da Proponente.

Coribe°M£

Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Caribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 • 3480.2130
CNPJn.» 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DECORIBE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.e 007/2020

O MUNICÍPIO DE CORIBE, Estado da Bahia, por seu Pregoeiro o Sr.
Gesandro Soares de Carvalho, torna público que no dia 12 de maio de 2020, às 08h00min, no
prédio da sua sede, nesta Cidade de Coribe, situada à Rua Bandeirantes, 285, Centro, serão

recebidas as propostas relativas ao PREGÃO PRESENCIAL PARA O REGISTRO DE PREÇOS N.s
007/2020, tendo como objetivo o registro de preços para futura e eventuais contratações
de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais das

ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Poderão

participar

desta

Licitação

as

empresas

portadoras

do

Certificado de Registro Cadastral - CRC da Prefeitura Municipal de Coribe ou que atenderem
a todas as condições exigidas para cadastramento até à data do recebimento das propostas,

observada a necessária qualificação.

Coribe - Bahia, 06 de maio de 2020.

Soares de Carvalho
Pregoeiro

Rua Bandeirantes. 285 ■ Centro • Coribe ■ Bahia - CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120/ 3480.2130
CNPI n.s 13.912.084/0001 -81
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Diário

MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Coribe
;'

Quarta-feira -6 de Maio de 2020 -Ano -N°2511

Esta edíçào encontra-se no sile oficial desle ente.

Prefeitura Municipal de
Coribe publica:
•

Pregão Presencial para Registro De Preço N,° 007/2020 - Contratações
de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais
horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma das
medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e
enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

,-■;;. r-.

.-)

fir .í Ví, -Jr: ü \.\ '"':.'J;

Imprensa Oficial. Tá;
...

tá legal.

,,:;....ur5l

Lcl exige que todo gpstor publique seus

imprensa Oficial

pios no seu veiculo oficial dpq que a
A Imofiífis-a Oficial cumore esse papel.

Goslot - Manuel AzovoOo Rocha / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Bandeirantes, 285
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Conbe

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

Licitações

PREGÃO PRESENCIALPARA REGISTRO DE PREÇO N.° 007/2020 O Município da Coribe - Estado

da Bahia, torna público quo no3 termos da Lei n.° 10.520/02, Lei n.° 13.979/20 o a Lei n.° 8.666/93, fará realizar pregão para o
registro de preço para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais
horistas doslinados a ampliação da cobertura assislendal como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações do

prevençflo e enfrcntamcnto ao contagio decorrente da pandemia da Covid-19 pelo Fundo Municipal do Saúde de Coribo -

Bahia, oborturo no dia 12705/2020 ôs OôhsOOmin. O edital completo onconlra-se na sedo desta Profeilura. na Rua
Bandeirantes. 285. Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130. demais atos www.coribe.ba.gov.br.Coribe - Bahia. 05 de maio

do 2020.Gosandro Soares do Carvalho - Pregoeiro.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; MTLS6WGERBLVHKMF/AW8GG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Quarta-feira

Publicado om; 06/05/2020 | Edição: 85 | Soçáo:

Órgio: Profoituras/Estado do Bohia/Prefeitura Municipal do Corlbo

AVISO DE UCITAÇAOPREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.° 7/2020
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.° 10.520/02, Lei
n.° 13.979/20 e a Lei n.° 8.666/93. fará realizar pregão para o registro de preço para futuras e eventuais
Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de
prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de
Saúde de Coribe - Bahia, abertura no dia 12/05/2020 ás 08hs00min. O edital completo encontra-se na

sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes. 285. Centro. Informações: (77) 3480.2130. demais atos
www.coribe.ba.gov.br.

GESANDRO SOARES DE CARVALHO
Pregoeiro
Esle conteúdo não substilui o publicado na versão certificada.
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COVlD-ig Pais já agora soma 7.921 mortes: Ceará e Para anunciam lockdown cm algumas cidades

MUNICÍPIO DE CORIBE

AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.9 007/2020

O MUNICÍPIO DE CORIBE, Estado da Bahia, por seu Pregoeiro o Sr.
Gesandro Soares de Carvalho, torna público que no dia 14 de maio de 2020, às 08h00min, no

prédio da sua sede, nesta Cidade de Coribe, situada à Rua Bandeirantes, 285, Centro, serão

recebidas as propostas relativas ao PREGÃO PRESENCIAL N$ 007/2020, tendo como objetivo
o registro de preços para futura e eventuais contratações de empresa para a execução de

serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial
como

uma

das

medidas

temporárias

e

emergenciais

das

ações

de

prevenção

e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de
Saúde de Coribe - Bahia.

Poderão

participar

desta

Licitação

as

empresas

portadoras

do

Certificado de Registro Cadastral - CRC da Prefeitura Municipal de Coribe ou que atenderem
a todas as condições exigidas para cadastramento até à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.

Coribe - Bahia, 08 de maio de 2020.

de Carvalho
Pregoeiro

_

.-

,*Â

Conbe°M

Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPI n.« 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Coribe
Sexla-íefra • 6 de Maio de 2020 • Ano • N° 251B
Esla edição encontra-se no sue oficial dosio ento.

Prefeitura Municipal de
Coribe publica:
Aviso de Licitação Prorrogação Pregão Presencial Para Registro de
Preço N.° 007/2020. - Objeto: Contratações de empresa para a execução
de serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da
cobertura
assistencial
como
uma
das
medidas
temporárias
e

emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo fundo municipal de saúde de
Coribe - Bahia.

Esse município
iíi
A Lei exige que todo gestor

publique seus atos no seu veículo
oficial para que a população tenha

acesso e sua gestão seja
transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através
de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial

do Município.
Gestão Transparente o consciência limpa,

Gostor - Manuel Azovodo Rocha / Socrotario - Govorno / Editor - Ass. Comunicação
Rua Bandeirantes. 285

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +CCEIHH87BV0BDZGK/PH8A
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MUNICÍPIO

Licitações

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Município de Corihc
CNTJ ii." 13.;» 12.OX4/WOI-SI

AVISO Diz LICITAÇÃO - 1'ROKKOGAÇÀO - l*Ri:GÃO l'Kl:SENCIAL L'AKA WifilSTRO Ul: PREÇO
N." 007/2020.

O Município de Coribc - KmucIo du Hiihia, [uma público i|iiu no» termos da Lei n." 10.520/02. Lei n."

1.1.979/20 e a Lei n." S.íííttí/W. loní realizar pregão pani o icyiMro de preço paro fiiiurBS c eventuais
Comrniiiçôes de empresa para a c\ccuçilo de scn*ii,*os etc divctMis profí.ísion»is horistas dcsiin.idos a
aitipliaçitn da ctihcrttirn assisicitcial como uma das medidas ictnpornrias c cmergcnci.Tis das nçftcs de
preveni,';!» c ciifrcnliintciito ao oonUigio deciiiTCiite Ja pantlcniia de Coviil-19 peln l:imilo Municipul de Sitúüc

de Coribe - Hnhia, cuja abenura estava prevista punt di:i 12/05/2020 ás OütiiODmin. foi prorrognd-i p.im o dia
I4/05/2U20 As OXIisOOmin. O edital oomplcio enconlm-sc na ;.cdc dcsia Pi'c(ciuim, silo a Riui Handeinitues.
285. Ccniru. In formules: (77) J4X0.2130. dcniuís iiios www.cori lK.lw.guv.br.
Coribe - lliihin. 08 de maiu de 2020.
i Soures de Curvulho
1'ixrijoeiro

Itua Ranileirantes, 2tí5 - Cenrro ■ Coribe ■ Bahia ■ CKf 47.690-000
Tclcfono/fiix.: 77 3-ÍÜO.213U

CNIJ|n.M3.l>12.084/0001-H1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +CCEIHH87BV0BD2GK/PH8A
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Sexta-feira
8 da Maio de 2020

Publicado em: 11/05/2020 I Edição: 88 | Soção, 31 «...,>«■ i-.-i
ÓrgÕo: Prefeituras/Estado da Bahia/Piofcitura Municipal do Corlbo

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 7/2020 - SRP
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.° 10.520/02, Lei

n.° 13.979/20 e a Lei n.° 8.666/93. fará realizar pregão para o registro de preço para futuras e eventuais
Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação da cobertura assistenciat como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de
prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Munictpai de
Saúde de Coribe - Bahia, cuja abertura estava prevista para dia 12/05/2020 às 08hs00min, foi prorrogada
para o dia 14/05/2020 ãs 08hs00mín. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito á Rua
Bandeirantes. 285. Centro. Informações: (77) 3480.2130. demais atos www.coribe.ba.gov.br.

Coribe - BA. 8 de maio de 2020.
GESANDRO SOARES DE CARVALHO
Pregoeiro
Esle conieOda não substitui o publicado na versão certificada.
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Rtpúbtia Federativa do Brasil - Estado da Bahia
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DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIOS

PREOAO PR£&ENCIALPARA REGISTRO De PREÇO M.' Ò0T/I010 PftORROOAÇAO <>J—hp

Diário Oficial do Estado da Bahia

COMUNICADO OFICIAL
A EGBA - Empresa Gráfica da Bahia - Imprensa Oficial comunica às Prefeituras, às Câmaras
de Vereadores e aos demais entes públicos municipais do Estado da Bahia que: não existem
legalmente agências, escritórios ou institutos credenciados para intermediar, vender ou

representar publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Estado.

A publicação desses atos, inclusive em diários oficiais próprios (*), deverá ser
feita mediante contratação direta com a EGBA, com o devido respaldo legal.

Desde o dia 18 de março de 2019, o acesso ao sistema EGBANET para publicações no caderno

Municípios só está sendo concedido mediante a formalização de contrato direto com a EGBA.
Maiores informações poderão ser obtidas na Seção do Diário Oficial, pelos telefones 71
3116-2133. 3116-2850, 3116-2865 ou através do e-mail: municipios@egba.ba.gov.br.
(*) Verifique o possibilidade da Prefeituro ou Câmara de Vereoúores ter o

Diário Ofkiat Eletrônico próprio, seguro e perene hospedado na EGBA por meio do serviço PUBLICA BAHIA.

A Diretoria

ê DIÂRI00FICIAL

__

^.~^m..^»~*J^^^ZZ~-Z~^;Z \

PREFEITURA MUNICIPALDE LIVRAMENTO DE NOSSASENHORA

i [««cê»,, j» (w*^d, i

> M.11 :t«cu» «vui».h m »n. «•«> 11.MU). w *w «iMi-iOm. »\ C<-«*

«hijiobi ai.<i><'M||i>.i-C»O.M(i.0IUiMgi ffitOuHu b«ig>

/

/

EXTRATO DO ATO DE RATIFICAÇÃO

.;».*».. fm>«* • *••■•

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

ò^-^™C.V^rJ'c^«Í^/«^,'Í^^V^«!llí.

FIciSUtPENSA ■ LICITAÇ*O0M-2ei*-PREOAo CLETRONICOOZl-ieXO ci|«:<w< k

mhuhimu^x <Ha'"

>■«» '-• *>••»•« ium«rt .. diMi.au •*•«»•(••»• t.i nMKiUi^inu. «nxunwt.HM.

(XI RATO OO TERMO DB HOMOLOQACAo

i-jfi.ti «.t* » u« kisio i <-j3Uuij m» w '•*••* j \.tcn*çÀo KJ.ftnj. wcnio ilciiAnco id-km

>:...■ -^<w«..■>«, i^.t.i|c^**»» n-in i>rt b«i> ih.»«i>>>«iiMw>ii. et* <» ut^c
vrtw t«ii™««»MCo*'mi*e Tf HWWlm"ilr*«wi iivuiiéiv) •«'11

RnpubtKMJo por mcwiirçJo

EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 0IS.703C ■ COHCORRCMCIA PÚBLICA 013-1021

Mt tearu '(r«tH ttww

*,»..*•«....

nniiihiKM» i:w MJiia. C«^h n -v™» .«r*.« w. i.«/ji «..« ,».-™,i, •- »•>

EXTRATO DO CONTRATO W I1117970

4lt*-*tv** OO COtrftMO

Wiví*j

mAAfTC.^ W*IO* Kl Ht.llfjt ■»»«#• A4411«. #««VjCO}t -C«**^ H""ti «• ftlfV

COMUNICADO- CORREÇÃO CDlTALKTIA

ChfJ n' t}*M IIT4001-*'

C**»4t*«»

LfVHAMChTO CLlVallZ^CAO l'O*

«vt>Ci

*« O*-*' •*■• ■

v'.t..»<M«CHM.tai>l(»MMi..i<i-.'M'-w,l«»<i.«.i

Hll IIIWflHilKllWlOai p—I ■■l«ll>iMiMMl*f>IAiKlltCiMlllahaitU)MUlCu«aLl*MMA

RHPUBLICAOA POR tWCORRECÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

j. C«*a- w-^*- • -^iM, p*'>at^t«. h,w p*^* *** i««A«C^D' ^f* * *jb :f©«»» .1 0*MQ

A\^5OAO£RTURAPRecUoPfi€SE^^lAl,iyDBSlSTfItWL>er^CISTRODE^

MOMOLOOAÇAO LICITAÇÃO 0H-I»ÍO • TOMADA OC PRÍÇO« 1-2820

*t*ttr*lbtm*<i utttVimKê weiMAt^M»t!i«9>IMPr<i Véu» Htat.Ct. tinto ilati» 1. iírtiB

EXTRATO DO CONTRATO LCÍTACAO0U.I0SÍI -TOMADA DE PREÇO M2-2M0

i..«. «■«■—o««« o—-—

«um- mwi<»^>u<^ .^«,ww»«

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

DISPENSA DC LICITAÇÃO N* J-2020-W710 - rMKOMO «w!Ni»r««ii* »■ «Ml» ««W

DESPACHO AOMlKISrRATIVO REFERENTE AO PROCESSO ÜCITATÒRIO- TOMADA OE

■"*""*" *n " «~«^* •.«Étrt.. «•»*•» C-nwi^H-I^M^^n^i-M^ue^HiHHwW

Rna I1H Mm. H<1 lllttltto U >HI» tl/UlNC BWi.U.11 »IK-U HUIM c* (MSJK4I M»1.i

EXTRATO 00 CONTRATO • OISPCNSA OE LCITflCÍO N* 3-10ÍH-C5I1D - »•*.,.» w-.n.«-

,^.»« n. ..>. *. w-«4.,. «... - ,«» ** *. *,-«.«!.« «««,«.

iixt^ukfiioo-j^iiwfMio^-oc»-»—. cuu «.iihOhicouvwi. w* cmw •!•!»,•*■»«.
^u.w.w.ti hUMMHMiiH NVim.-a ••»*■ »■*» M-turon

comstbuuímocí KAvKoi c CKPDCCNDiuuiot no*. co«Ttu;o»« í»mi» lutuno*. co«ii»uro»«
»0II»ei*L«*vKí.QAHL*» AMJUii. O» MW1 CULTO» • Mtf.U)>ZltiVICOa t CO«I'WÜI1 LID*. JiV

«^r^V^IÍiM^X^t!^1!^^^^

PRECO£M*001/7070.

coubiiucoc) b MitvKOt ira* jvwt comtíutoí» t tnúCHnmv tio*. c*fcoso c«**er«9wt«ioa

ERRAU . UCtrACAO M1-301» - PREGÃO ELETRÔNICO312.» » -»««. «- ». ^«^«

wcw Mlw3 W0ICMO""^"< comiii-íeei uoa.»««MM mm».

COMUMKADO A S0UCI7ACÃ0 0E E5CLARECIIÍCMTO

■»•..«*«■ •• c^t-

ucn«<««-*(N.i«ítrM6Mfur*6ini:ani-m«.ot)M* *v*tw-h««*<-w#. «rr.w. (M-. «-Q.1

DESPACHO ADMINISTRATIVO REFEREWTE A REVOCACAO DO PRECÀO PRESEHCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ

flíW^" "*wc'» «•■*—■••!..*.. .«.M-.«ni -'««m*'" «•-

PROCESSO M* 07 IA J070

EXIRATODE TERUOADITIVO

Mt^^im^UI I f"o^ô"sZc" •"'•"» • ^^í1

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTA3,e«.» e. bn..tn. w*, i.

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd6ed46b-8b8e-48a3-b3fd-43ae450b2efb

Z MUNICÍPIOS

■KUHIUKUI

PANDEMIA SOBRECARREGA MULHERES
|ANE FIRKAf.DC!
Líder Itcnk-j «n uma *mjiii-u ik lollutir.-*, ValUlríne Slha dai Sanio» Soutj. <| i

jnoi, nao Km Júvkljt de
3iiKoih>LmrnliiiiHUIi'um
nafta nukq ihiia j> n.uIhrrv» A ONU Mulhcrr.i, rnlidad* ligada j Ürg4ni/jfiu

n> Oi ftlhoi lím iftcbiJ..
pequen» taretai. romo ci

Mulheres fez

t iiu|ialhj(b ptln l.ito de

uma série de
recomendações

itdnJjrtniunl^.lljilsí ido

|jin jiirAild piir tnltndrr
que [ur^ckií mulro difícil

iilu fWdrr mr de caia.

O aminpjnha-

Divi.ifl

bino feminino e tfít wre»
m.il> rapunuvH iKirmUla-

Mjf dc unu tmnlm <te d
jnoiuum menino dei, Am
t"rlil i na ilr Olivrin 'Ir min-

nerado) do qiit m homtnt,
f nlrc oulro» pontui d< vul-

cira ,| n. hancí ru e ptrsnnal

nrtahllkU.lr

D Arga» fri

vci\ii •!< lirui quando > on-

unu «itc de rn-om.TMi-

ximhiiwA r.\Wih.ini'--

crjjjni/ff, unha atilvulode

l>. tini" i-la quanto <• ma-

viili.r. CJum tlvly cmprr£L*s,
Palrfrb ío!«f(iiiit lr.inifr.t-

mento dat ittvldade* ttro-

mar um cm

Itrtt da m«nmj lambemli-

mai

rnom tLi, i]ut mcsmii int r»

mcnie ik< uuiiü.

da pandcitua (iviumiva laitf ifto ilepoik d» ]-jh. ho

sdttribjlho,

lunlinua

i

prrtrruial-

i|ut o nundu a|U(la tum o
m a ii |>eu<lo, inm.i lavagem
de banheiro, mn% quaie todo
o resto i ai mm ido por cia.
(■irciigj rrftiininu i muno

dldar que pnctta «locar a

jnltnov a pandemia. nui

tada rcu-rnu para rata.
A Hl.-. .Io KolamrnlK i.--

ijniordj ijue ti» j;"rjvjilj
k

cbl. a irraprula CínUfa
i om umadoriilj duaa verei

Como ^ lervW n

para auxiliar nat inviJa.l»
da cleoli CIj (nnra que cli:

vtcnrtta .ujptnuiiit oflnjl

«fim d» i.itb
U
.Hitiili i-olir. cia .nnJa nio

Itm hjwjnlc autonomia c

'pút â lorruda de irahilho.

q

tcrapeuli i^cupaclonal fjiticUSilvj ülí»e*r4. J'.. lica j

contemplem
as questões
de gênero na
pan demiti

Tainda naialu .jiir j >.•■

.1.1 Lulkll.iiHv (aihi ,i» me-

para que

dos países

j7

Ir u uma tine 'Ir oiula.l.«

doméitlcat. Pjirfiü conta

A icreprma ncupjc lnn.il

rário mi 1HJ4] ii rj.ulj fr-

os governos

idvl*, dcilatando que o pu-

p

du alnui^n

tar o» ptdtiat da mr>a. no

<lrit Xa^.Vi lluiil.it. rstiifli i u

Jn\ Jiimciikft n3n remu

ralmLiUVfii^praio^dfpuiu

A ONU

da pinilrmla

Uciu forma,

-j nnrmjli
u c que com

nhí o qtw tera mjnlldo da
iurmj alua] >lc dnitJu Jot

Mil» »i!áo em Aur>te i/ffkr.

j

i1

|fnffn na paitJcmtJ,
AniM üo dia iC dt marco.
quando pn<tm a irJKilhar
.-iii nu (hürir ■ •flVi"), VUl-

<t;rt>rw acordava ímO pire

melhor jt urtÍJi domenl-

rj« e u> cu«Udo\ com *i

Is/or o Café tia rmnh:l o jr.

i, > fomüu deu Rríat

lí>ir. i , tom. t DjndJn. v.

Ana CrMuu >1U q>w cum
pre mu hnrai dlirlit para

pctfiftcm o

trumponr e>-

innviiii pira .H171 h.illi.i. mi.
de Iniciava a Jornada is Sh.
metmu hurarlo d» rhefiiita

cipniui *i jihriiludei tf
niini.ni, ni.1» iiio .oriw,;iir

Uut Jr fuinu Ininirrmiiia.
íicquertitmem*
Ta tendo

1L1 isjhaltiidcr.i ilr>mtiti<"a

pcdodji dt rrjbilhií ptli

na cita deli.
Com ai medulai du ™a-

ttijitIiJ, ilimnlc j 1;iulr r 1

tnsAo cm Satv-.dm.i.í lllliui

dar. icjuiruJo o horanu do

paianm de ir i twrob. vai-

ijçuIj. i|i»r imluinii puUr

rtlrene panou a trabalhar de
lurmj remou C liberou 4 «■

ila ijm-i entie Jllio t th. A

iilmt;. i(n,- niiibva iki- l.i-

um* liul j p-iraclt e <•wme^-j

ic(jt Jcnlt-íllC4i. mantendo

* liiii|iai j caia. O ..ifé da

j irmuncríiTIO O mariju e

minha

n<>itr. I Ij t a primelia * acor

hanriiia ronla >iuc lo|io da

í

prenjruJo

pelo

d

mllltari- <>-£iir itihalhando
lon Cabe aela adminmrar

Hmhnran mariJcie)a par-

ioda a rodna do lar.

llcipailvo. Ana Crlftlna per|>ml(4laleiA"loiij.'d.iJi4.

ichc u_ue *i.*if,i nuiur^imla

Valdircn* du quv inn tra

firj (i,irj ria, |H>i» iuí.Ij Jj

balhado "demait". Sv luina-

llmprja d* ioda j caia. lava

<k. pi.>ri»miMl. .iai Hl, a<

iHh. ^ dia coituma cnmcçar
com reunião mu cqijlpe Lm-

da tudo nni dtmdcit luR

valdinn*: Inkílho *m «u ■ maU ai (ai«faf iomtilica

K-i* a paiidRinM K-titi- f.ir-

i,jJi> u impiwriiii dr um rf
pato de trabalho cm casa.
if tu ioda j, riliulura dj rm|n«ui. il» prtrtlw ipie f a
rotina dtVt>éailca que mau

í RRDEOE

PROTEÇÃO

l*m lobrafartKpdo o novo
VnlJirriM.- alnd:i i<re>'lM
ikn

fllbin,

que

vai' pari ti(t mmnentP, Hl!j cb. ii íicoIjí pixciíim
nort» pnüím nquertt au

de Atendimento
I Mulber. O Krvlco
UmWm poda wi

arruado pcloc-mall
I1 ftir tfoff md h, (ov. b r
c ainda pelo
aplk-dl)vu
frote|a (Ilili

Violência doméstica preocupa
D^dm 'Uvul^do^ prU Sr-

CHTiv u Ji panJtmla, )A4i
■pOftiadotptlaONUMulhc

CJClaiiadr Scfuiun^.i f^l*!!-

cxljc rjuiiib*. lJinlwm i-i-

tiloi rrililcnilali. \\uti |Kin-

tJ. último dia 17. apontam

tamot vcnito uma lomia dr
li^r u WhaltApp 4ü t<io pJ-

droí noi que It-m ritruiura

i^ oiki .Ir rnn-n;riicij*.
P.-ira a ;ccrviiila munici

oi «crviçrii dc íupodt con

rui

como

ptiiutlu»

nuini liif.i dr violfnilj
contn mulher ei e mcnliiai.

dtirne i>iünilu .■ o|wt.<riii

da maquina de Lwar roupii.

LHf.ntorii Vublid
da Bihb

PKIHITUIU MUNKVU. Dt ROROCSIIrU
urit i iii l.ui «1111

p

|

Ilnoi t cjra/i-s, alémdV H(.jrj r.tiliK*-"> t li-mbra ijiip

pal de l'oli!k-J» pjn Mulho-

rrt. Inianrla r lnvi>niu<ltr dr

tinuam lunclenanJo.iomo
o írnlrii <lc A!rrhlim«tiTi> i

Nalvaünr. Foge ri a Niftint, n»

Mulhtr.solcmpnlllana (rmJ

rt^-isirou

tom o agrouw em caia diDculiJ j drnúriila. tobieiu-

dado) jponiam pjf> lubna-

LXikr. íbrixfi tom planuo

*lu n,i.-lunal dr v% n,n It-

do para niuihci» n4i Jir.Ji

!i!W\Ju r Jeil.u a j cjmp.i-

74 lii-rji. Ttmo» jfli.ildo

(a.ír, ao m>.|ur

p^ihtrt. .'ni rv|o^v\ pi-qlir--

titu l}^•n^^' fti íor.i .Ir Ciu,

itiiillirm

ik>i nat ridJínciji

IMnuncie". parceria Cftrn o

[Cemio de Keterfníial lore-

Tunttu dM Kaçòct LTnid4J

uValadarei.pui iclcfoncou

J>TiiíitÍ4ü O Mitilitciki da
rtiiot llununot

nlSQUt 119

|

1*4rj lullcta. a ampliano

o que c multo 'únipliijdo

a>li<lcnie. o mandu út Val-

rui amracai,

fiptiulnirnle no jmbiínlo

Mulhcr.da família ( Joil'1-

Ocidr quv lkar.im xm a

ifucdj de V(.?^f nu re^niiü

lum

xilio moiiwnm vide oauln.
1i.ii:iluIi«n/i.mir«j(íl.T.

Ih.i.U drnim Al lOIiJinní-

Cmili>xtn) 'ir reiterai:Ht-M,

|H» (ilr

nur^o paia 4bnl|. Para apat

..-i.Lmr.nla>

A («rei ini a ritma i|uc li

Titular da Xícmarla de
(■oIHicji pirj Mulheres da

min buttan Jo toluiMi pjra que Vilimjl píslim dv-

Hahu. [ulitla 1'almeira i on-

num lar no i.vobmtntu >o-

tiva nlutu Jcnuni u Jr viu-

CIj Ji: quí. emborj njo
\^ po»>rvrl num ei um

la quv no .-jU.Io a caiiipa-

cmI. '|tui.-4nn*t a imuini-

L^&CS imilia i'j iliiriloi J.<

jlrii.limi-nlo |ili-u'iuul ia-

HHvocnlrtmaiio deite ano

(ão da uma l>r»m [l'e]riy
cb da Mulhei| niplal. ha

mulher,

ji-.v|a nnryiitlo a mulíiíi

t dr fOfi moina «(tn-Jj Jr

j '".íiifnctUv o.[ii«
fia airtnul )
bf

mo ic-Kiurar >udo. violência

campanha ícm tido iraba

nlh.

í.ltwlr.

l.il.
Comti'ni.c[lo Jt v

(Hm.rtp.

<iue iím noito amparo*.

toliUina, J iniciativa incen

ma>

umhírn ár

inilviulj rrrrlM-ia a vltila dr
m-^I <jue l

r-HCftirurlA MUNICIPAL ÜC COfHSC
^ta.HÀ!» •■** ■ . fl •»' -*J»»** talk- .*j «WkJ | ,.iTj— i ■«7^*-

jrT^K

no

ia, muitm catut dc VK>b<,iu

PflihtltüfU HUMDPAl Ot SAUoAAA

tBFJ* lIMUMWH
ihw M ucmw rirHiiiinlmn «a

PflDÜTUfU MÜMíaWL 0£ UFAlHE COUTWHO
(■ri*

KM

U

m

*• iuwt

Um» bnttM.tFMdi.lVii»i U

PflEFtnUW MUNIÜML 01TTUOUM
[vn imitimi-n

PfUFflTUrU HUMCIMl DE SlfilIlKG*

PAEFEnUHA MUIDCIPAL 01 TAPE ROA
H >ijhrtH'l'-M
CHUirUI Vllliu*.nii(pi..l> (jHj.it. n..,«l. •.-..-^í.. II4

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd6ed46b-8b8e-48a3-b3fd-43ae450b2efb

FAMÍLIAS Rotina feminina fica mais pesada, com trabalho profissional feiio de casa e tarefas domésticas para dar conta

MUNICÍPIO DE CORIBE

AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.e 007/2020

O MUNICÍPIO DE CORIBE, Estado da Bahia, por seu Pregoeiro o Sr.
Gesandro Soares de Carvalho, torna público que no dia 18 de maio de 2020, às 08h00min, no
prédio da sua sede, nesta Cidade de Coribe, situada à Rua Bandeirantes, 285, Centro, serão

recebidas as propostas relativas ao PREGÃO PRESENCIAL Ne 007/2020, tendo como objetivo
o registro de preços para futura e eventuais contratações de empresa para a execução de
serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial
como

uma

das

medidas

temporárias

e

emergenciais

das

ações

de

prevenção

e

enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de
Saúde de Coribe - Bahia.

Poderão

participar

desta

Licitação

as

empresas

portadoras

do

Certificado de Registro Cadastral - CRC da Prefeitura Municipal de Coribe ou que atenderem
a todas as condições exigidas para cadastramento até à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.

Coribe - Bahia, 13 de maio de 2020.

Gesandro Soares de Carvalho
Pregoeiro

Rua Bandeirantes, 205 ■ Centro - Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480,2120 / 3480.2130
CNP{ n.a 13.912.084/0001-BI
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ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Coribe
Quanà-fcIra*13dé'Maiode2020' Ano~-N°2525

,% .". ',

Esta edição enconlra-se no sile oficial deste enle.

Prefeitura Municipal de
Coribe publica:

Aviso de Licitação Prorrogação Pregão Presencial Para Registro de

Preço n.° 007/2020 - Contratações de empresa para a execução de

serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da
cobertura
assistencial
como
uma
das
medidas
temporárias
e
emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de
Coribe- Bahia.

Imprensa Oficial. Ta aqui,} ta legal.

Lcl eiige quo tocJo

imprensa Oficial

sins no sou veiculo oücial para que «

;i publicidade Ityiil

QCEiio seja nwís transparente.

rjí Oficiai cumpra «t&e pppel.

a ahno

Goslor - Manuol Azovodo Rochn / Socrotário - Govomo / EcJilor - Ass. Comunicação
Rua Bandeirantes, 285

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LZYGSiNO6E4KWIKF<lLN97O
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Coribe

2 - Ano - N° 2525

Diário Üílcinl cio

MUNICÍPIO

Licitações

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Município de Coribe
CNIM n," 13.*>12.084/000 l-ijl

AVISO Dl: LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAI. PARA REGISTRO Dl: PREÇO
N." 007/2020.

O Município de Coribc • liando dn liuhm, loniu público i|iic tios iciiiioü iln Lei n." IO.52O'O2. Lei n."
13.970/2(1 l" o Lei ti." S,666/í)3. liini rt::ili/(ir [írtyilu puni n icgÍMU) de |ii'cçn p;ira fnttini^ c cvciiIiihín
Cuntru[;iç<.Vn« de empres» puni u CA^iru^S"1 de hca^vus de di\ciM'S |ittifiv>ion:iis horisiiis tlusiin:ido> a
ainpliiii,"Ao ita cul>crliini :ist;iilcnciiil coiim uniu dn.s medid:i.s lcin|tt)iíni;i> c cincigciiciais d;is íiv'>Va de
provendo c cnfrcnlumcmo uitconcigío dcctirTL-nii! da ponde min de Cuvid-1 >> pelo l:imilo Municipal de Saúde
de Cinihe - lliihin, cuja itl>ertiini csi:iva previst» puni tlíu I-I/O5/2O2O às OSlisOOniin, foi prorrogada paru o dia

IR/05/2O20 tf> OShsOOniin. O edilal cunipleio cncoitira-sc na sede d cs ia Prefeitura, sito a Rua Diiiiikininics,
2S5, Ccniru. hifiirmu\:iVs: f77) 3-ISO.2I3ÍI. ilcninís üios u-ww.coribe.ha.gov.br.

Coribe - Bahia. 13 de maio de 2020.
Gcsandio Süurvs de Carvalho
I' reguei ri >

Cóinbe

i—ii—i nau nu mtn—t

Rua Bandeirantes. 2Ü5 • Centro - Coribe - Bahia - CEP <l7.6^0-00(1
Tuler<int'/rax.: 77 3480.2130
CNP| n." 13.y 12.084/OUÜ 1 -81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L2YGS+NO6E4KWIKF4LN97Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Quarta-feira
13 de Maio de 2020
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2 MUNICÍPIOS

Publicado orn. 14/05/2020 | Edição: 911 Sgçòo: 31««p.» m

ÓrgSo: Prefeituras/Estado da Bahia/Prefeitura Municipal de Coribe

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 7/2020-SRP
O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.° 10.520/02, Lei

n.° 13.979/20 e a Lei n.° 8.666/93. fará realizar pregão para o registro de preço para futuras e eventuais
Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a

ampliação da cobertura assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de
prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de
Saúde de Coribe - Bahia, cuja abertura estava prevista para dia 14/05/2020 às 08hs00min. foi prorrogada
para o dia 18/05/2020 às 08hs00mÍn. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua
Bandeirantes. 285. Centro, informações: (77) 3480.2130. demais atos www.coribe.ba.gov.br.

Coribe - BA. 13 de maio de 2020.
GESANDRO SOARES DE CARVALHO
PregoGiro
E-jte conteúdo não substitui o publicado na versõo certificada.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

ATA DA LICITAÇÃO
Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de dois mil c vinte, às 08h00min (oito horas), na Prefeitura
Municipal de Coribe. reuniu-se o Prcgociro Gesandro Soares de Carvalho. Equipe de Apoio Sr.
Romualdo de Araújo Silva e Silvio Evãnio da Silva, nomeados pela Portaria n.° 002/2020. para
julgarem as propostas referentes ao Pregão Presencial Para Registro de Preço n.° 007/2020. referente

às futuras o eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos
profissionais horisias destinados a ampliação da cobertura assisiencial como uma das

medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfreniamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia,
publicado no Mural da Prefeitura Municipal no dia 06 de maio de 2020: no Diário Oficial do
Município. n.° 251 I. edição do dia 06 de maio de 2020: c no Diário Oficial da União, sessão 03.
página n.° 123: e no Diário Oficial do Estado n° 22.895 edição do dia 06 de maio de 2020: e no jornal

Correio da Bahia pagina BI de 06 de maio de 2020; Prorrogação publicado no Mural da Prefeitura
Municipal no dia 08 de maio de 2020; no Diário Oficial do Município, n.° 25 18. edição do dia 08 de
maio de 2020; e no Diário Oficial da União, sessão 03, página n.° 133; e no Diário Oficial do Estado

n° 22.898 edição do dia 09 de maio de 2020; e no jornal Correio da Bahia pagina A8 de 1 I de maio
de 2020: Prorrogação publicado no Mural da Prefeitura Municipal no dia 13 de maio de 2020: no

Diário Oficial do Município, n.° 2525, edição do dia 13 de maio de 2020: e no Diário Oficial da
União, sessão 03, página n.° I I I: e no Diário Oficial do Estado n° 22.901 edição do dia 14 de maio
de 2020; e no jornal Correio da Bahia pagina B2 de 14 de maio de 2020. Dando seguimento a
abertura da sessão ficou constatado que compareceu a empresa \VA Construção e Serviços de

Edificações Eireli. registrada no CNPJ n.° 01.713.400/0001-07. situada a Rua Arnaldo Pereira. 01.

Centro. Santa Maria da Vitória. Bahia, representada por seu procurador o Sr. Marcos Aurélio Borges
Ferreira, brasileiro, portador do documento de identidade RG n° 393096385 SSP/SP e CPF/MF n°
023.240.335-00, ao qual após verificação dos documentos para o Credenciamento, ficou constatado
que encontram-se perfeitamente apta para a próxima fase da licitação. Em ato contínuo, o pregoeiro

solicitou a entrega do envelope de Proposta de Preços e de Habilitação, e dando inicio abriu o
envelope n.° 001 - Proposta de Preço, e constatou que a proposta encontra cm conformidade com os

requisitos estabelecidos neste Edital, em seqüência foi iniciada a etapa de lances verbais da empresa
classificada com as seguintes ocorrências:
ítem
1

Fornecedor
VVa Construção

Lances Verbais

/o

Valor d a

Menor

Proposta

Vulor

582.192,00

582.192,00

acim
a

1"

2"

3"

575.856.00

-

-

O pregoeiro deu por encerrada a fase de lances verbais e considerando que o valor está abaixo do
valor estimado então concluiu a negociação. Em conformidade com o instrumento convocatório no
Item 9.1. como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licttante detentor da
proposta classificada cm primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, portanto, verificasse os cadastros do CEIS e do CNJ. considerando

que não foi constatado nenhuma existência de sanção, o Pregoeiro reputa ao licitante habilitado, por
condição de participação. Em ato contínuo o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, passa a

abertura do envelope de documentação que após vistas e análises das documentações, constatou-se
que a empresa esta perfeitamente habilitada, portanto o pregoeiro decidi declarar vencedora do
certame a empresa: WA Construção e Serviços de Edificações Eireli. registrada no CNPJ n.°

eA

A

Rua Uandcirantos. 285 ■ Centro - Corihi^iEílfia - CiiP -17.690-000
Telefones: 77 34BU.2 120 - 34HH.2130
CNP|n." 13.012. ÜK4/OOO1-81
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MUNICÍPIO DE CORIBE

ESTADO DA BAHIA

01.713.400/0001-07, situada a Rua Teixeira de Freitas, 1364. Sala 02. Centro. Santa Maria da
Vitória, Bahia, vencedor com o valor global de RS 575.856.00 (quinhentos c setenta e cinco mil
oitocentos e cinqüenta e seis reais), em ato contínuo c cm conformidade com o instrumento
convocatório o pregoeiro questiona aos presentes se existe intenção imediata e motivada de intenção
de recursos, e por não haver intenção, o pregoeiro mnndou que se lavrasse a presente ata que após
lida e achada conforme vai assinada por mim. pelo pregoeiro e demais presentes. Dando por
encerrada a sessão as lOhSOmin do dia I S/05/2020.

Gcsandro S
Pi

e Araújo Silva

Silvio IZvànioda Silva
Equipe de Apoio

de Apoio

Representante:

WA Construção e Serviços <re Edificações Eireli

CNIM n.° 01.713.400/0001-07
Marcos Aurélio I3orues Ferreira
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w

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

O

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO

O

geo

í puipf de Pregão Pf^enciai t Eletiónico
Portaria nt 002/2020

SlMo Evônh da Silva

Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/0001-07.

Equipe de Apoio
íquipe de Pregio Preirnuai t ffec/ònico

EIRELI

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

S1LVA SANT0S nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/04/1981

«^ õTfí??^ EJMPRESARJO. CPF n° 978.685.231-15, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO

n°

05304735188,

órgão

expedidor

DETRAN-BA,

residente

c

w^/i'^0/8,^000 TRAVESSA RUI BARBOSA, 07, CASA, CENTRO, SANTA
MARIA DA VITORÍA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

S^ÍÊÍ^

DE S0UZA nad°^idade BRASILEIRA, nascido em

SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n» 809.700.285-04, CARTEIRA DE
E PREVIDÊNCIA SOCIAL n° 4982366, SERIE 00030, órgão expedidor

0

lUr^' r"ldcnte e d°m'Ciliado(a) no(a) TRAVESSA ADÃO DE SOUZA, 53 CASA
CENTRO, SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

e* c^le^le EmPresaria LiI"i"da de nome empresarial

7O7nZ!^.q

WA

E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social

,° "eSta Junta Comereial ào Estado da Bahia, sob NTRE n°

29201804268, com sede na RUA ARNALDO PEREIRA, 01, CENTRO SANTA MARIA

IJ1TT
;J!AH'A' ?EP: 4764°000' Avidamente inscrita no cíd^o Nac^fde
Pessoa Jurfd.ca/MF sob o n« 01.713.400/0001-07, resolvem na melhor forma da lei alterar e
parágrafo unico, do artigo 1033 da Lei N° 10406/2002 de acordo com as cláusulas abaixo:
tra"sr°™ada ««« Sociedade Empresaria Limitada em

ittade LÍmUada EIRELI' sob ° nomc «"P~«rial WA
, com suo-rogacao de todos os

o

SOUZA

SEG,UNDA - Retira-se da sociedade o sócio GERALDO GONÇALVES DE

nacionalidade

BRASILEIRA,

nascido

em

15/05/1981

\

SÓCÍ°

DA SILVA

mCONSTRUÇÃOESEniÇOSOE EWICACÔES •■--■

01.713.400/0001-07
Bua Arnaldo Pereira. 0] Centio

CfP 47.6-10 000 Santa Maria da Viloni Qt

GeiondroPf*Stfèíro
séfíesde-CQrwlho

---

Eqwpe de Prtjjp Pmeneul e Eletrônico

-4uipe de Apoitf-.

iqulp* Ct Pfegio Presenciai e Eletrônico

Poriaria n»O02/?0?0

Ponari» n» OW/2020

SIMp^'"'io
Eyânio
da Silva
de Apoio
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
E1RJELI

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

!^

TERCEIRA " ° caPita! da sociedade empresaria limitada no valor de RS

,00 (oitocentos mil reais) passa a constituir o capital da ETRELI mencionada na

cláusula anterior em moeda corrente do país.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ATO CONSTITUTIVO da referida ETRET r

com o TEOR a seguir:

ATO CONSTITUTIVO

O

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

««n^ SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/04/1981,

ha«h t^aE^^SARI01 CPF n° ^8.685.231-15, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO n° 05304735188, órgão expedidor DENATRAN-BA, residente e

domicihado(a) no(a) TRAVESSA RUI BARBOSA, 07, CASA

CENTRO SANTA

MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASO,. com fundamento no artigo 980-A

íH CiJ2??6/2002.i rCS°IVC constituir a Empresa Individual de Responsabilidade
ada EIRELI, a qual regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na RUA ARNALDO PEREIRA, 01,
CENTRO, SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA CEP: 47640000.

™ ;,:~~h~ TERC^IRA ~ ,A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou

outro dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

e integralizado'neste

R$

(OITOCENTOS

17/03/1"7

-07
BA
PAGINA

SiMõJyânio da Silvo

("Í^P* «íe Apoio
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EIRELI

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CLÁUSULA SEXTA - O objeto da empresa é:

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES

RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE

™íoí^í:UDE C<=>NSTRUÇÃO.

REDES,

CAPTAÇÃO,

TRATAMENTO

E

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPR£SAS PARA

O

2S^£?,°« rDE

ENERGIA

ELÉTRICA,

CONSTRUÇÃO

DE

EDIFÍCIOS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE
ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO
DE RODOVIAS E FERROVIAS, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS

HUMANOS PARA TERCEIROS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E ElJTdOMICÍUOS

í££££?m E A^TOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRa'
^0°^^' °BRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO «nvlr^^* EooonÇADA^ °BRAS PORTUÃRIAS. MARÍTIMAS E FLUViAIS,
SERVIÇO

DE

PREPARAÇÃO

DE

TERRENO,

CULTIVO

E

COLHEITA

l?S??E£??LA^T^TAME"TO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-'
e

Código

Tipo

77wm OTnjrmAi

7732201 PRINCIPAL

Descrição

dispos'Ça°

de

resíduos

perigosos,

E keo^s de P'Stribuição de energia

. DESENH° TÉCNIC° «ACIONADOS À

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO

ANDAIMES

0161003 SECUNDARIA SERVICO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO
E COLHEITA

0

3600601 SECUNDARIA ÇAPTACÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA

3702900 SECUNDARIA ATJV'DADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO
A GESTÃO DE REDES

3821100 SECUNDARIA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃOPERIGOSOS

3822000 SECUNDARIA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
PERIGOSOS

4120400 SECUNDARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

421 1101 SECUNDARIA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4213800 SECUNDARIA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E
PAGINA
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EIRELI

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CALÇADAS

4221901 SECUNDARIA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4221902 SECUNDARIA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
4222701 SECUNDARIA ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4291000 SECUNDARIA OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

S~\

4313400 SECUNDARIA OBRAS DE TERRAPLENAGEM

^-

4319300 SECUNDARIA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744001 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS

4744099 SECUNDARIA COMÉRC1O VAREJISTA DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EM GERAL
4924800 SECUNDARIA TRANSPORTE ESCOLAR

7119703 SECUNDARIA ?ERVIÇ°S DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS
A ARQUITETURA E ENGENHARIA

7711000 SECUNDARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7820500 SECUNDARIA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
7830200 SECUNDARIA FO
FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS PARA TERCEIROS

8121400 SECUNDARIA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000 SECUNDARIA ATIVE>ADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

A reSP°nSabÍIÍdade d° UluIar é restrita ao valor do Capital
A ^ministra*So dQ «"!>««» «*« isoladamente a CLHBSON DA

ex^dfctwnt COn\OS P°dercs e atribuições de representação ativa c passiva, judicial e

nt 17
' POdend°
PratlCar
0S empresarial
atos ^P^endidos
interesse
da empresa,
autorizado
o uso tod°S
do nome

no objeto, sempre
P de
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AJLTERAÇAO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EIRELI

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua
atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial
da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei de

que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de'

o

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular contra

o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECÍMA SEGUNDA - O titular da empresa declara, sob as penas da lei

que nfio participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para
constituir a presente EIRELI.

^ DECIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de SANTA MARIA DA
-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste

instrumento.

O titular assina o presente instrumento em 01 (UMA) via.
MARIA DA VITORIA-BA, 24 DE SETEMBRO DE 2019.

O

CLEBSON DA SJCVA SANTOS
O-

O

GERALDO G0NÇAÉVES DE SOUZA
§ÍM& Ivânio da Silva
,„ , Equipe de Apoio

Êijbii^ 'èh Pftrào
Pieitncial ee Eletrônico
tr
e
PoHflà»
oHaflàh» 002/1020
002/10

PAGINA
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totodroMffsdeCarvolho
~egoetro
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—
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SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 01.713.400/0001-07

GERALDO GONÇALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
15/05/1981, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO. CPF n° 809.700.285-04, CARTEIRA DE
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL n° 4982366 SERIE 00030, órgão cxpcdidor
MTE - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA ADÃO DE SOUZA, 53,
CASA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

DANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
13/10/1996, SOLTEIRO, EMPRESARJO, CPF n° 862.750.285-48, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 1646157338, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a)
no(a) TRAVESSA ADÃO DE SOUZA. 53, CASA. CENTRO, SANTA MARJA DA
VITORIA. BA, CEP 47640000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial

WA CONSTRUÇÃO E

SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado

o

nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29201804268, com sede Rua
Domingos Costa, 52-A. Sala, Centro Santa Maria da Vitória, BA CEP 47 640-000

dev.damente mscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n°
0 .713^400/0001-07, deliberam de pleno c comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições

estabelecidas nas cláusulas seguintes:

■

ENDEREÇO

e^í^n r^1^, "^tl?™*.*'™™._«"? «'-idades no seguinte
QUADRO SOCIETÁRIO

,

A SANTOS admitid° "este ato,

nascido cm 07/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARJO

O

Retira-se da sociedade o sócio(a) DANIEL DA CONfFiPAn ça,,c*

400.000 (Quatrocemos Mil) quolas, no va or nominaPdc rÍ , 00 fU™ f£.

correspondendo a R$ 400.000,00 (Quatrocemos Mil Reais).

§lH°fyônio
da Silva
{quípo de Apoio

Rcq: 81900000041393 <^^--nSSSÍ$K
"

tm
|^

*M*>~>»

JUCEB

■°M
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 5 DA SOCIEDADE WA CONSTRUÇÃO E

SERVIÇOS LTDA

CNPJ n° 01.713.400/0001-07

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio(a) GERALDO GONÇALVES DE SOUZA

transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$392.000,00 (Trezentos e
Noventa e Dois Mi) Reais): direta e irreslritamente ao sócio CLEBSON DA SILVA
SANTOS, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE DO PAIS , dando plena, geral

e irrevogável quitação.

O sócio(a) DANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA transfere quotas de capital social que
perfaz o valor de R$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), direta e irrestritamcnte ao

sóc.o CLEBSON DA SILVA SANTOS, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE
DO PAIS , dando plena, geral e irrevogável quitação.

O

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio(a) o capital

social da sociedade no valor de RS 800.000,00(Oitocemos Mil Reais) dividido em
800.000 (Onocenios Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada

subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído-

CLEBSON DA SILVA SANTOS, com 792.000(Se.ecentos e Noventa e Dois Mil)

Reais)' ^

d° um tOlal de R$ 792 000'00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil

Totalizando o valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais).
DA ADMINISTRAÇÃO

C/\Ac5UV^ *?UARTA* A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE

a(o) Sóc,o(a) CLEBSON DA SILVA SANTOS com os poderes e atribuições 6t

o

^^«™\^™""*™«* J^W e extr^udicialmente, '*"

oo Z2P
uso do nome

?bJCl° S°CÍa1' SCmprC d' i-eresse rsodedade!

empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades

ir a '?lCrCSSe S°uCÍaI °U aSSUmÍf ^rigaçoes seja em favor de qua quer do
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 0£ EOtfKAÇÓtS í=-í i

01.713.400/0001-07
KuiMmldoPeieka.Ol

Cenlio

CIP 47.640 000 SantiMíiiadaVilórii B*

GssQnàroSo
Equipíd* PftgítTFrçienciil e Eletrônico
Pomrian'002/2020

Req:8190000004 1393
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 5 DA SOCIEDADE WA CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

CNPJ n° 01.713.400/0001-07

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar
de prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato ou contra a economia popular!
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.
DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos c

obrigações resultantes do contraio social permanece SANTA MARIA DA VITORIA BA.

o

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados

e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam cm vigor.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
SANTA MARIA DA VITÍ^A - BA: 28 de janeiro de 2019.
GERALDO GONÇALVES DE SOUZA
CPF: 809.700.285-04

DANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA
CPF: 862.750.285-48

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS OE EOífICACCÊ S i -1 -

01.713.400/0001-0/

*«CRA. <=Z.:

o

RiubiuldoPaen.Ol

CÍP 4/MO-000

CLEBSON DA1 SILVA SANTOS
CPF: 978.685.231-15

BaejjBéctrTrar Sarntlhanea 0001 rinnt^TõT

BSOH DA SILVA 8ANT0B - CPF: 97t.68S.231 -15
ONCAlVEB OS 50 12* - CPF: 809.700 ÍBS-04
I: RS 4J5 Toi BS Z

DA CONCEIÇÃO SOUSA
1,08 T

A - BA-.80/01/2019

Req: 81900000041.393

MvipEyânio da Silva Pigina
tqu'MdiPrecw Pml^aiíftfílrftfiegistro sob o n° 97828798 em 31/01/2019
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 e CONSOLIDÁj^ f)Â SOOflÇDADE WA
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS-^TD* ]Cft£ "• '"
CNPJ n° 01.713.400/0001-07

GERALDO GONÇALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
15/05/1981, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 809.700.285-04 CARTEIRA DE

TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL n° 4982366, SERIE 0030, órgão expedidor
MTE - BA, residente e domiciliado no(a) TRAVESSA ADÃO DE SOUZA 53 CASA
CENTRO, SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL. '
DANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA nacionalidade BRASILEIRA, nascido W11
em

13/10/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 862.750.285-48 CARTEIRA DE

IDENTIDADE n° 1646157338, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado
no(a) TRAVESSA ADÃO DE SOUZA, 53, CASA, CENTRO, SANTA MARJA DA
VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

o

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial WA CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente

arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29201804268 com
sede na Rua Teixeira de Freitas, 1364, Sala 02, Centro, Santa Maria da Vitoriai BA,

CEP 47.640-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob
o n° 01.713.400/0001-07, deliberam de pleno e comum 'acordo ajustarem a presente

Alteração Contratual e Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte

endereço sito à RUA DOMINGOS COSTA, 52-A, SALA, CENTRO SANTA MARIA
DA VITORIA, BA, CEP 47.640-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto-

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES

RELACIONADAS A ESGOTO EXCFTO A OP^TÃr» rt-wA^nr^ir^ vAnrunn

Ub MAIERJAIS DE CONSTRUÇÃO, REDES, CAPTAÇÃO TRATAUPxnn c

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS F

FERRAMENTAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PaV^
GERAÇÃO

m

ENERGIA ELÉTRICA,

CONSTRUÇÃO

DE

EDIFÍCKW

Ig^Te^NS^RU^S
BXECEÍO^O^^^Aç^CO00^ ^
DE RODOVIAS E FERROVIAS, FORNECIMENTO EGESTAO DE
touioe de PrtEão PitKacfri e Eletrônico
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.J# .J

HUMANOS PARA TERCEIROS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÃO-DEOBRA TEMPORÁRIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE
URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. OBRAS PORTUÁRIAS,

MARÍTIMAS E FLUVIAIS, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO

CULTIVO

E

COLHEITA,

TRANSPORTE

ESCOLAR,

TRATAMENTO

E

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÂO-PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO

RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA.
CNAE FISCAL

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,

o

exceto andaimes

0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo c colheita

4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construçOo em geral
4924-8/00 - transporte escolar

7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária

7830-2/00 - fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios

4313-4/00 - obras de terraplenagem

4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais

3600-6/0) - captação, tratamento e distribuição de água

3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos nao-perigosos
3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos
4120-4/00 - construção de edifícios

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

o

í!!M!m? " °brflS d° urban«aÇã° ' «"uas, praças e calçadas

422 1M " cZ!"^0 h' barrfl6ens C rc"rcsas P»™ g«m*o de energia elétrica
Àlll
m"
^° */ CStaÇÕeS ° redcs de di^ribuiçâo de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação

g

8129-0/00 - atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

WJCWBWüÇãOESEHMÇOSOEEOinCJlÇÕES-- =-"
tqu.[* ít f*ft(io Pfwencijle Eletrônico
Ponaria n» 002/2020
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 e CONSOLIDAt^ Ò* SOCIEDADE WA
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LJTTA1ÜJ? *•• U

CNPJ n° 01.713.400/0001-07

•

*"t

'/ .*:
•••

•

DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece SANTA MARIA DA VITORJA-

BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condições c cláusulas seguintes:
CONTRATO CONSOLIDADO

GERALDO GONÇALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA nascido em

o

15/05/1981, SOLTEIRO, EMPRESARJO, CPF n° 809.700 285-04^™^ DE
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL n* 4982366, SERIE0030, ôjâo^didor
MTE-JBA, residente e domiciliado no(a) TRAVESSA ADÃO DE SOUZA SI CASA
CENTRO, SANTA MARJA DA VITOWA. BA, CEP 47640000 BRASlt '
'

S

o

WA

E

c^tZc^oTs^osltda^110 8ira sob ° "ome —<^ ^
Equ>K de preçio Pmewiil í (lecrónico
Portaria n» 002/2020

ÇÇOSOaíHfUCúfs::.

01713 400/0001-0/

Rcq: 81700000675985
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P&Hariíní 002/2020

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LJI/aWJ" "

CNPJ n° 01.713.400/0001-07
V\ .":
CLÁUSULA TERCEIRA - O capital subscrito é de R$ 80o!ooO,00 (oitocentos mil

reais cm moeda corrente nacional, representado por 800.000 (oitocentas mil) quotas de

capital, no valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, integndizado, pelos sóciosum total

c
' COm
Om 400000 (q^rocenta, mil)
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

DANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA, com 400.000 (quatrocentas mi

perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mi! reais)TntegralbIdo

quotaS

auohw

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto-

BttBH
CNAE FISCAL

e et>UÍ"~«» P«» instrução sem operador,

ím

-Ç ^ preParaíâ0 de '"reno, cultivo e colhei.a

3/00 - Serv,ÇO5 dc preparaç^terreno na0 especificados anteriormente

Portaria n^obiííoWÍSÍUÇÃO E SERVIÇOS DE EOJFICACÕ£5::::
01.713.400/0001-0;
Rua Arnaldo Peretíi. 01

Ceniio

CIP 47.640-000 SantiMariadaVrlom HA
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men,as

x:de materiais de ■—"■«■•«■«>
temporária

Ç

- obras de terraplenagem

" °braS POrtuárias- -"«rítimas e fluviais

' 17 7 H°' trfl,tamcnt0 * distribuição de ág ua

: ^admacdnr:la^"adas reoto-

«a°d

1822 (ímn *ra"mcnt0 e d»posiçao de resíduos nflo-pcrieosos

o

llll*
00 -" construção
tratlTentO deC disP°síVfio
4120-4/00
edifícios de resíduos perigosof
P«"gosos
Í^
Í'
e

de limpeza nao especffiLdas anteriormente

CLÁUSULA QUÍNTA - A

atÍVÍdadCS em ^/03/1997

prazo dedumçaoe
dd
indeterminado
CLÁUSULA SEXTA

o

e seu

A

CLÁUSULA OITAVA _

S6cio(a) GERALDO GWC^V

E a(o)

representação ativa e passiva na

°S P°dCres e «ribuiçO

m

!//Wo fi/ôn/o do S/7vo
Equipe de Apoio

M* 3t Pttiio Piesencisi e Eletrônico
PtifthtOOl/IOÍO

Página 5

Certifico o Registro sob o n° 97689265 em 17/08/2017
Protocolo 174031491 de 17/08/2017

ãUCEB

izt™*™i\c™™^ ^sErços ltda me nire 292oi8cw268

emhttp://regrn.,uceb.ba.gov.br/AUTENT.CACAODOCUMENTOS/AUTENT1CACAO.aSp>
n 17/08/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fc2ed6c-9512-4882-8706-7fa59e17a731

AI \\ ií
«.™«o «""«-«^vsSRgaHÍ&fe*»»«
SERVIÇOSTitÔA*

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS L.Tt>AJllt;- *.. Ué
CNPJ n° 01.713.400/0001-07

\: /;

cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,

os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.'

CLÁUSULA DECnvIA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por'todos os

o

sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares

pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz

Não

Sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remancscente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas
da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial

ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime

o

faliraentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O foro para o exercício e o cumprimento dos

™sIAe obrigações resultantes do contrato social é o de SANTA MARIA DA
VirORJA-BA.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 e CONSOLIDOU H SQCIEDSVDE WA
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA MB/ ~"m "

CNPJ n° 01.713.400/0001-07

•

*.

li. V

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
SANTA MARIA DA VITORIA-BA, 27 DE JULHO DE 2017.

"

O

GERALDO GONÇALVES DE SOUZA
CPF: 809.700.285-04

DANIEL DA COISÍCEICÀO SOUSA
CPF: 862.750.285-48
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CfP

Hua Ai nildo Pereira. 01
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

o

Ref: Pregão Presencial n.° 007/2020

A WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ
n.° 01.713.400/0001-07, situada a Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro, Santa Maria da
Vitória - Bahia, CEP 47.640-000, por intermédio de seu representante legal o Sr Marcos

Aurélio Borges Ferreira, brasileiro, solteiro, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade
de n° 393096385 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 023.240.335-00, residente e
domiciliado na Rua São Francisco, n° 15, Setor Carranca, Santa Maria da Vitória - Bahia,
CEP 47.640-000, DECLARA para fins do disposto no Edital de Pregão Presencial n.

007/2020 sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que

os envelopes n° 01 e 02 contêm a indicação do objeto, o preço oferecido e a
documentação de habilitação, respectivamente.

o

Santa Maria da Vitória - BA, 18 de maio de 2020.

WA CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
Ç
CNPJ n.° 01.713.400/0001-07
Marcos Aurélio Borges Ferreira
RG n° 393096385 SSP/SP
CPFn0 023.240.335-00
Procurador / Representante

GesandroSog^*:

Silvio £vfinf?42,?"'tfO
Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasarnavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/0001-07.
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

^.: Pregão Presencial n.° 007/2020

Marcos Aurélio Borges Ferreira, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de
Identidade de n° 393096385 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 023.240.335-00,
residente e domiciliado na Rua São Francisco, n° 15, Setor Carranca, Santa Maria da

Vitória - Bahia, CEP 47.680-000, como representante devidamente constituído da WA
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n.°
01.713.400/0001-07, situada a Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro, Santa Maria da Vitória
- Bahia, CEP 47.640-000 doravante denominada Licitante, para fins do disposto no edital
do Pregão Presencial n.° 007/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:

-^

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão n.° 007/2020 foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro

Q participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 007/2020, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão
Presencial Para Registro de Preço n.° 007/2020 não foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 007/2020, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n.° 007/2020 quanto
a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial
n.° 007/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n. °
007/2020 antes da adjudicação do objejp-^yefcrida llcitdyã

Rua Arnaldo Pereira, ^Uentrfrá^Wda Vitória - BA

6esonríroSjfefefdeCOf/C'-wa5arnavi@hotmail.corn | CNPJ: 01.713.400/0001-07.
^i

O^^^^Mm^ H3|
Sílvio EvÔniO

Equipe de Apoio
Pnana"» 002/20*0
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial
n.° 007/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do Prefeitura Municipal de Coribe antes da abertura
oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Maria da Vitória - BA, 18 de maio de 2020.

O
WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS/DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ n.° 01713.400/0001-07

Marcos Aurélio Borges Ferreira
RG n° 393096385 SSP/SP
CPFn0 023.240.335-00
Procurador / Representante

O

«b*»

Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com | CNPJ; 01.713.400/0001-07.

MUNICÍPIO DE CORIBE

PROPOSTA INICIAL

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Coribe • Bahia ■ CEP 47.690-000

CNPI n." 13.912.084/0001-81

Telefones: 77 3480.2 í 20 / 3480.2130
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Coribe

Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

O

PROPOSTA DE PREÇOS

D
W* CONSTRUÇÃO E SERVtÇOS D£ EDtfCACÕ£S "

0im400/0001-0/
hiuWoPweira.O) Centro
)-00fl Santa MiiudiVitotu fu

Gesondrojdíícwtfí Corvol/io

__ Joeiro
Eouipe de Prerão Presencial e Eletrônico

p

Píejào Presencial e eletrônico

Portaria n> 002/2020

Portaria rHOOI/1020

Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com | CNPJ; 01.713.400/0001 -07.

Silvio Evônio da Silva
Equipe de Apoio

íquipe de Pff|lo B'!ií miit t Eleuònico
Ponarian» 0OÍ/Í02O

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref: Pregão Presencial n.° 007/2020

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao
objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações

O

exigidas no Edital do Pregão Presencial em epígrafe.
1.

Identificação do Licitante:

a. Razão Social: WA Construção e Serviços de Edificações Eireli
b.

CNPJn.0: 01.713.400/0001-07

c.

Inscrição Municipal: 000.420/001-55

d. Endereço completo: Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro, Santa Maria da Vitória Bahia.

e. Telefone, fax, e-mail: (77) 99199-0565 / (77) 99100-2300.

f.

Banco, Agência e n.° da conta corrente: Banco do Brasil - Agência: 0569-X - Conta
Corrente: 37.790-2.

2. Condições Gerais da Proposta:

a. A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua
apresentação;

Ob. O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos
quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração,
inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes,
seguros, peças de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer
outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.
3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:

a. Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições
nele estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar
discrepância de entendimento com relação ao Edital;

b. Cumprimos plenamente as disposições/nor^aíisSs^relattíás ao trabalho do menor,

contida na Lei n ° 9.854, de 27/10/1 aSÔ^HaSõniíitàção Federal de 1988;
GesondroS
Pereira, 01, Centro. Santa Maria da Vitória - B/^

wasamavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/000V07.

~

f//v/p ÍVÔníO da 5/íva

Equipo de Apoio
te Pftilo Pnwnü»! e HeBÕnito
>00*/I0>0
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c. Em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto
licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto;
d. Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso
venha a ocorrer.

4. Condições de Pagamento:

a. O prazo para pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, do mês subsequente ao
vencimento úteis, com os quantitativos solicitados, com a devida conferência e
liberação do órgão solicitante e/ou fiscalizador.

.0
Item

01

5. Proposta de Preços

Número
Horas
Hora
Valor Por Valor Total
Máximo
Estimada Dias Registradas
Hora
estimada de
por Dias
Máximas
Profissionais

Funções Para Serviços

Apoio Administrativo

3

6

150

2700

12,23

33.021,00

101.304,00

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

7200

14,07

03

Enfermeiro

4

6

150

3600

35,74

Motorista

4

6

150

3600

12,23

44.028,00

05

Recepcionista

4

6

150

3600

12,23

44.028,00

06

Vigia

5

6

150

4500

12,23

55.035,00

07

Visitador Sanitário

4

6

150

3600

12,23

44.028,00

8

6

150

7200

12,23

88.056,00

4

6

1jd©

3600

12,23

44.028,00

ri

08

09

Auxiliar

de

Serviços

Gerais
Digitador

||VO
Equipe de Pregão

Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasarnavi@hotrnail.corn | CNPJ: 01.713.400/0001-07.

128.664,00

WA CONSTfiUÇÃO Ê SffiVJÇOS DÊ ECHFJCACÕfS ■

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fc2ed6c-9512-4882-8706-7fa59e17a731

w

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

582.192,00

Valor Geral Máximo Estimado

O valor unitário proposto do Item 01 é de R$ 12,23 (doze reais e vinte e três
centavos), o que perfaz o valor total do Item em R$ 33.021,00 (trinta e três mil e vinte e
um reais); unitário proposto do Item 02 é de R$ 14,07 (quatorze reais e sete centavos), o
que perfaz o valor total do Item em R$ 101.304,00 ( cento e um mil e trezentos e quatro

reais); O valor unitário proposto do Item 03 é de R$ 35,74 (trinta e cinco reais e setenta e
quadro centavos), o que perfaz o valor total do Item em R$ 128.664,00 (cento e vinte e
^^^ oito mil e seiscentos e sessenta e quatro reais); unitário proposto do Item 04 é de R$

Ç~j 12,23 (doze reais e vinte e três centavos), o que perfaz o valor total do Item em R$
44,028.00 (quarenta e quatro
12,23 (doze reais e vinte e
44.028,00 (quarenta e quatro
12,23 (doze reais e vinte e

mil e vinte e oito reais),
três centavos), o que
mil e vinte e oito reais);
três centavos), o que

unitário proposto do
perfaz o valor total
unitário proposto do
perfaz o valor total

Item 05 é de
do Item em
Item 06 é de
do Item em

R$
R$
R$
R$

55.035.00 ( cinqüenta e cinco mil e trinta e cinco reais); O valor unitário proposto do Item

07 é de R$ 12,23 (doze reais e vinte e três centavos), o que perfaz o valor total do Item
em R$ 44.028,00 (quarenta e quatro mil e vinte e oito reais); unitário proposto do Item 08
é de R$ 12,23 (doze reais e vinte e três centavos), o que perfaz o valor total do Item em
R$ 88.056.00 (oitenta e oito mil e cinqüenta e seis reais), unitário proposto do Item 09 é
de R$ 12,23 (doze reais e vinte e três centavos), o que perfaz o valor total do Item em R$
44.028.00 ( quarenta e quatro mil e vinte e oito reais), que perfazem o valor global da
proposta em R$ 582.192,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e cento noventa e dois
reais).

O
Santa Maria da Vitória - BA, 18 de maio de 2020.

ftoyL A,

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJn.0 01.713.400/0001-07

Marcos Aurélio Borges Ferreira
RG n° 393096385 SSP/SP
CPF n° 023.240.335-00

Procurador/ Rencésent

Rua Arnaldo Pereira, 01, Ceniro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com I CNPJ: 01.713.400/0001-07.
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MUNICÍPIO DE CORIBE

Pregão Presencial n.s 007/2020

HABILITAÇÃO

•

Rua Bandeirantes, 285 • Centro ■ Caribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2 /20 / 3480.2130

CNPf o.» 13.912.084/0001-81
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Prefeitura Municipal de Coribe

Equipe de Pregão Presencial

O

HABILITAÇÃO

O

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIÇÕES •::..

01.713.400/0001-07
CÍP 4U4ffi000 SdnUUanadaVilMtj (U

S/Mo EvÔnio da Silva
Equipe de Apoio

ÊBulEfe dtPrtlio Presencial e íleuõnito

Geiontázocres de Carvoího

T^egoeiro
Iquw de Pft(»PrK(nti)l e Eletrônico
Portaria n* 002/2020

Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/0001-07.

E1RELI

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CLEBSON DA SILVA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/04/1981
SOLTEIRO, EMPRESARJO, CPF n° 978.685.231-15, CARTEIRA NACíONAL DE
HABÍLITAÇAO n° 05304735188, órgSo expedidor DETRAN-BA, residente e
domicihado(a) no(a) TRAVESSA RUI BARBOSA, 07, CASA, CENTRO SANTA
MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

GERALDO GONÇALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em

15/05/1981, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 809.700.285-04, CARTEIRA DE
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL n° 4982366, SERIE 00030, órgão expedidor
MTE-BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA ADÃO DE SOUZA, 53 CASA
CENTRO, SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

Í^™

da Sociedade Empresaria Limitada de nome empresaria] WA

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social

devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE n°
29201804268, com sede na RUA ARNALDO PEREIRA, 01, CENTRO, SANTA MARIA
DA VITORIA - BAHIA, CEP: 47640000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurfdica/MF sob o n° 01.713.400/0001-07, resolvem na melhor forma da lei alterar e
transformar a

sociedade empresária limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, consoante a faculdade prevista no
parágrafo único, do artigo 1033 da Lei N° 10406/2002 de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta Sociedade Empresaria Limitada em
™£re™ Ímdüal dC RcsP°nsabilidade Limitada - EIRELI, sob o nome empresarial WA
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI. com sub-rogaçüo de todos os

direitos e obrigações pertinentes.

S^y

SOUZA

SEGUNDA " Relira-sc da sociedade o sócio GERALDO GONÇALVES DE

nacionalidade

BRASILEIRA,

nascido

em

15/05/1981

SOLTEIRO

^SA^°^LF "l8097002»^^, CARTEIRA DE TRABALHO» E PREVIDÊNCIA

^ÍL^

^ rga° CXpCdÍdOr MTC"BA*residente e domiciliadoCa)

O DE SOUZA, 53, CASA, CENTRO, SANTA MARIA

VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL, cedendo e transferindo'as suas ^(olío

)

DA sLvaTaNTOS ^ ^ ^ ** 8"°00'00 (0Ít° mÍi ^'^ P3ra ° SÓCÍ° CLEBSON

Ví> COíí^RüÇÁO E SERVIÇOS OE EDIFICAÇÕES EiSEL

01 71*480/0001-07
Cwtm
BA

PACrNA

ÚioSÜVQ
'Equipo de ApoiO .

1

Silvio Evânio da Silva
Eouipe de Apoio

Equiew de Pregão Preiential e (letrónko

i^-.««.
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EIRELI

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital da sociedade empresaria limitada no valor de R$
800.000,00 (oitocentos mil reais) passa a constituir o capital da ETRELI mencionada na

cláusula anterior em moeda corrente do país.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ATO CONSTITUTIVO da referida ETRELI

com o TEOR a seguir:

ATO CONSTITUTIVO

O

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

SILVA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/04/1981

«AnTS^ ^ffRESAWO' CPF n° 978.685.231-15, CARTEIRA NACIONAL DE

HABILITAÇÃO n° 05304735188, órgfio expedidor DENATRAN-BA, residente e
domicihado(a) no(a) TRAVESSA RUI BARBOSA, 07, CASA, CENTRO SANTA
MARIA DA VITORTA, BA, CEP 47640000, BRASIL, com fundamento no artigo 980-A
da Lei N° 10406/2002, resolve constituir a Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada EIRELI, a qual regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sede na RUA ARNALDO PEREIRA, 01,
CENTRO, SANTA MARIA DA VITORIA - BAHTA CEP: 47640000.

O

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou

outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

QUARTA ■ A

tem o capital de R$ 800.000,00 (OITOCENTOS

'^

">■ ™ ™«° «""to nacional,

dc

Gesondro 5o

taui» <Jt Pfííio Presencial e f letrónko

p ■

ÍQv>f*QePi

Portaria n'0OI/ZO2O
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Silvio Evânio da Silva
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LÍM1TADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

EIRELI

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CLÁUSULA SEXTA - O objeto da empresa é:

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO, COMÉRCIO VAR£J1STA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REDES, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COMÉRCIO

FERRAMENTAS,
GERAÇÃO DE

o

VAREJISTA DE

FERRAGENS E

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA
ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE
ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO
DE RODOVIAS E FERROVIAS, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS PARA TERCEIROS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Í£5££A? °E AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

TEMPORÁRIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA*
TRANSPORTE ESCOLAR, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-

??^^TA?^NT? E DlSpOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS,
DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRJBU1ÇÃO DE ENERGIA

Código

Tipo

I^S^ DESENH° TÉCN'CO «acionados A

rn-wm Dt,Tx,rm.T

7732201 PRINCIPAL

Descrição

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO

ANDAIMES

0161003 SECUNDARIA SERVIÇ° DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO
E COLHEITA

3600601 SECUNDARIA ÇAPTAÇÂO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA

3702900 SECUNDARIA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO
A GESTÃO DE REDES

3821100 SECUNDARIA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃOPERIGOSOS

3822000 SECUNDARIA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
PERIGOSOS

o^««.-

4120400 SECUNDARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SIMo EvÔnio da Siha
4211101 SECUNDARIA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS {^^&
4213800 SECUNDARIA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS PRAÇAS E
PAÇINA

W CWWC fo ? tf*ÇK OE EWCOES :«ít.

01.
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA

LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
EIRELI

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CALÇADAS

4221901 SECUNDARIA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4221902 SECUNDAR]A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
DTSTRTBUIÇÀO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
4222701 SECUNDARIA ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4291000 SECUNDARIA OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4313400 SECUNDARIA OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4319300 SECUNDARIA SERVIÇ°S °E PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744001 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS

4744099 SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
4924800 SECUNDARIA TRANSPORTE ESCOLAR

7119703 SECUNDARIA ?ERVIC°S DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS
A ARQUITETURA E ENGENHARIA

7711000 SECUNDARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7820500 SECUNDARIA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
7830200 SECUNDARIA FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS PARA TERCEIROS

8121400 SECUNDARIA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

8129000 SECUNDARIA ATIVIDaDES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

A respOnsabilidade d0 litular * 'estrita ao valor do Capital
A "dmWstrBÇ*> da emP«*a cabe isoladamente a CLEBSON DA

t^ fos P°dcrcs e atribuições de representação ativa c passiva, judicial e

Àda empresa,
' POdCnd°
PralICar t0d0S Os atos empreendidos no objeto, sempre
de
autorizado o uso do nome empresarial.
P
CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro

/^
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EIREL1

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua
atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial
da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

o

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei de
que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou "em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações

de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O titular da empresa declara, sob as penas da lei

que n3o participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para
constituir a presente EIRELI.

o VECXMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de SANTA MARIA DA
-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste

instrumento.

O titular assina o presente instrumento em 01 (UMA) via.
MARIA DA V1TORIA-BA, 24 DE SETEMBRO DE 2019.

O

CLEBSON DA SltVA SANTOS
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SERVIÇOS LTDA
CNPJ nn 01.713.400/0001-07

GERALDO GONÇALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
15/05/1981, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO. CPF n° 809.700.285-04, CARTEIRA DE
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL n° 4982366 SERIE 00030, órgão cxpcdidor
MTE - BA, residente e domiciliado(a) no(a)
TRAVESSA ADÃO DE SOUZA, 53,
CASA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITORIA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

DANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
13/10/1996, SOLTEIRO, EMPRESARJO, CPF n° 862.750.285-48, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 1646157338, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a)
no(a) TRAVESSA ADÃO DE SOUZA. 53. CASA, CENTRO, SANTA MARIA DA
VITORJA, BA, CEP 47640000, BRASIL.

o

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial WA CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29201804268, com sede Rua
Domingos Costa, 52-A. Sala, Centro Santa Maria da Vitória, BA; CEP 47.640-000,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/Ml- sob o n°
01.713.400/0001-07, deliberam de pleno c comum acordo ajustarem a presente
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições

estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte

endereço sito à RUA ARNALDO PEREIRA, 01 , CENTRO, SANTA MARIA DA
VrTORIA. BA, CEP 47.640-000.

QUADRO SOCIETÁRIO

O

CLÁUSULA SECUNDA. CLEBSON DA SILVA SANTOS admitido neste ato

nacionalidade BRASILEIRA, nascido cm 07/04/1981, SOLTEIRO EMPRESÁRIO*

íLX O9J8-685-231-15.

3Í^

CARTEIRA

NACIONAL

DE

HABILITAÇÃO n°

8;inr8nâ°DenXPeodÍd°r DETRAN " BA- residente e domiciliado(a) no(a)
U1 BARBOSA- 7> CENTRO, SANTA MARIA DA VITORIA BA CEP

47640000, BRASIL.

*

^ sociedade o sócio(a) DANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA, detentor de
(Quatrocentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma
correspondendo a R$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)

(deCorvolho
iro

pe aePnrjio frncixial e [letrónico
Ponana n» 002/2020

Rcq:81900000041393

SíMõ Çvônio da Silva
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 5 DA SOCIEDADE WA CONSTRUÇÃO E

SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 01.713.400/0001-07

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio(a) GERALDO GONÇALVES DE SOUZA

transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$392.000,00 (Trezentos e
Noventa e Dois Mil Reais), direta e irrestrilamente ao sócio CLEBSON DA SILVA

SANTOS, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE DO PAIS . dando plena, geral

e irrevogável quitação.

O sócio(a) DANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA transfere quotas de capital social que
perfaz o valor de R$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao

sócio CLEBSON DA SILVA SANTOS, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE
DO PAIS , dando plena, geral e irrevogável quitação.

o
Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio(a) o capital
social da sociedade no valor de RS 800.000(00(Oitocemos Mil Reais) dividido em
800.000 (Oitocenios Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada
subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído-

GERALDO GONÇALVES DE SOUZA, com 8.000(Oito Mil) quotas, perfazendo um
total de R$8.000,00 (Oito Mil Reais)

CLEBSON DA SILVA SANTOS, com 792.000(Setecentos e Noventa e Dois Mil)
quotas, perfazendo um total de R$ 792.000,00 (Setecentos e Noventa e Dois
Reais)

Mil

Totalizando o valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais).
DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE
a(o) Sócio(a) CLEBSON DA SILVA SANTOS com os poderes c atribuições de

o

representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmenie, podendo
prancar iodos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades
estranhas ao .meresse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem
autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Ql^CentiO

,í«djVrtói«i B»

i Apoio

rfr.-sção frn«ntitl e Elctrtnito

Req:

Ponanani oci/2020
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 5 DA SOCIEDADE WA CONSTRUÇÃO E

SERVIÇOS LTDA
CNPJ n° 01.713.400/0001-07

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que

não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, conlra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos c

obrigações resultantes do contrato social permanece SANTA MARJA DA VITORIA BA.

o

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E. por estarem assim jusios e contratados, assinam este instrumento.
SANTA MARIA DA VITORIA - BA: 28 de janeiro de 2019.
GERALÜÕ GONÇALVES DESOUZA
CPF: 809.700.285-04

DANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA
CPF: 862.750.285-48

Silvio Eyànio da Silva
. Equipe de flpoi

CLÊBSÓN DA'SILVA SANTOS

Portaria n¥O0V7

CPF: 978.685.231-15
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 5 DA SOCIEDADE WA CONSTRUÇÃO E

197403727

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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1

197403727 - 31/01/2019
002 - ALTERAÇÃO

"

021 -ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

CbRTIFICO O REGISTRO I;M 31/0J/2ÜI9

O

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 0£ EOlfICACOfS EflEL

01.713.400/0001-07
.01

, lffc, rt
HÉLIO PORTELA RAMOS

.

Secretário Geral
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JUCEB

WA

construçãoeserviços^Sé :
CNPJ n° 01.713.400/0001-07

ÍÜ^IM?
^rr1vnEL?,EJ?VZA naci°nalida«e BRASILEIRA, nascido em
15/05/1981, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 809 700 285-04 CARTFTPA np

EHPRETENC1A S°CIAL "° "98236^ SERIE 003Ó,6Íaoex^didor

SERVIÇOS
í6 legalmente
"°mC emPresari"'
WA CONSTRUÇÃO
bCRVIÇOS Sr°TndAadtrpLÍmÍtada
LTDA ME, registrada
por contrato
social devidamenteE

sede na ZT

a hT"""' d°,Estad° d° ^ S°b ^^ "° 292018^^™^

CEP 47 64^000 T3H

S I1";

t8S' 1364> Sala °2' Centr°' Santa Maria da V"ória BA,

T^ nSCnt7° ?d3Str0 NaCÍ°l d£ PeSSOa J-"ica^v,F sob

estabelecidas nas cláusulas seguintes:

v.huo/zuuz, mediante as

ENDEREÇO

OBJETO SOCIAL

o

tT^f- A S°CÍedade PflSSa a tcr ° *««inte objeto:

mmmmm
W* COMSTHUÇÃ0 E SERVIÇOS OE EDlFfCACÔES £ISEL

01.7U400/0001-07
ji^

Centro

CIP «640-000 SmliMjrLKliVilófti BA
p

Crepo Pre«ritiat t ileirònuo
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 e CONSOLID/ÍÇ&) *pÂ

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS UEfA*Mír •*•• ••

CNPJ n° 01.713.400/0001-07
V\ /;
HUMANOS PARA TERCEIROS, LIMPEZA EM PRÉDIOS~È EM DOMICÍLIOS

^ÍÇAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-

^^

°BRAS

DE TEÍ^APLENAGEM,

OBRAS

DE

?RAÇAS E CALCADAS, OBRAS PORTUÁRIAS,

SERVIÇ° DE P^PARAÇÃO DE TERRENO

TRANSPORTE
ESCOLAR,
n^n^X^^
T
OLAR, TRATAMENTO
TRATAMENTO EE
AOpE^GOSOS
TR
HP pr^?o?Eo^DSIDüOS NAO-pE^GOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE DESENHOTÉCNICO

RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA.

*atINHU bCNlCO

CNAE FISCAL

Çj
^^

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construçflo sem operador,

exceto andaimes

0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo c colheita

aIIaIT* ' Serv?os dc P^paraçâo do terreno não especificados anteriormente
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/99 - comércio varejista dc materiais de construção em geral

4924-8/00 - transporte escolar

J!J?"2
- fenTsJ1* deS€nh0 íécnico Racionados * arquitetura e engenharia
7711-0/00 - locaçflo de automóveis sem condutor
7820-5/00 - locaçflo de mão-de-obra temporária

I^?^üü ' í"orncclmento e g«<fio de recursos humanos para terceiros
Kl^l-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios

4313-4/00 - obras de terraplenagem

4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
3600-6/01 - caplaçflo, tratamento e distribuição de água

«??"?mS " alívidadcs relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
«;í"J/n2 'tratament0 e disposição de resíduos nflo-perigosos

3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos

O

4120-4/00 - construção de edifícios

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

IVVlT °b

d° urbaniZflÇã<»" ruas, praças e calçadas

^S5

£Ktsrsr

0/00 - atividades de limpeza n3o especificadas anteriormente
«KCWSWÇÀO E SBMÇOSOÍ EDHUCÔES E»!l-

01.713.40JO/0001-07

teÍtl.Ol Centro
Santa MwudiVtlõtM BA

Geiondro Soe
Pr8J_

1 oa-w oc ^n* Pfwencial e Eletrónito
Pwiaria n» 001/2010

:8I700000€75985

«^^«»
JUCEB
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N* 4 e CONSOLIDA^
WA
^ 0A SOcIê^ADE
I

•

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 e CONSOLIDAtW $Â âoclÊOADE WA
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ljfi?A*Mj£ ?•• "
CNPJ n° 01.713.400/0001-07

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obngaçOes resultantes do contrato social permanece SANTA MARIA DA VITORIABA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:
CONTRATO CONSOLIDADO

nacionaIidade BRASILEIRA, nascido em

, CPF n° 809.700 285-04 CARTEIRA DF

BA^dfT^SOCIAL n° 4982366' SERIE 00ÓÍ^DE

- BA, residente e domiciliado no(a) TRAVESSA ADÃO DF

CENTRO, SANTA MARiA DA VITOFUA. BA, CEP 4^640000 I

ÍSS""U*1'"'" f

"""

o

tfft CO*íSTRUÇÀO E SERVIÇOS OE EOmCACÒfS EiBEL:

01.713^00/0001-07

CtP -lí/Stf^OOO SantaMíitadiVitWiJ BA

Ponaria n» 001/2020

Rcq: 81700000675985
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TERCEIRA " ° caPitaI «Escrito é de RS 800"000,00 (oitocentos mil

moeda corrente nacional, representado por 800.000 (oitocentas mil) quotas de

«Vital, no valor nominal de R$ l ,00 (um reaj) cada uma. integnüizado, peSS

OBJETO SOCIAL

o

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto-

sstssi
o
CNAE FISCAL
... .p,r.d<,r,

'/íACO«lil'JÇÀOESÉWÇOSOEEMflCAÇÒEStiílEL!

OU1Í4ÓO/000107
(AfiaSÍiiidldo Peieiia .01 Centro

• 47.640-000 SdiitaMaiiadaVilòiia BA

nilio PfviíiHiil e Eletrônico
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N- 4 e CONSOLIDA^Q QA áôcfcpADE
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LÍITaVê* *•• Ç»"™CNPJ n° 01.713.400/0001-07
V\ *Z

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOSttÔA I\^

CNPJn" 01.713.400/0001-07

' C0Infc!° vareJisla de ferragens e ferramentas

Z£E2Ede materiais de

I

de "«"-«í^bra temporária

? . " fornecimea'° c 8««ao de recursos humano» para terceiros

fiííi
«n ' IlmpC2a cra prédios e em domicílios
4J13-4/00 - obras de terraplenagem
tlla~1T ' °braS portuária»' maritimas e fluviais
1 Ô " CTT,°' tr"1tamcnt0 • distribuição de água

o

4120
JZ l TeT ! dÍSP°siía
ii^U-4/00-construção de edifícios
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CNPJ n° 01.713.400/0001-07
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•

•

•

cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis "da sociedade, sem
autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,

os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.'

Q

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares

pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

Não

Sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O(s) administrador(eS) declara(m), sob as penas

da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena

O

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O foro para o exercício e o cumprimento dos
.r-, ™

*„ resultantes do contrato social é o de SANTA MARIA DA

WA CONSTRUÇÃO E 5ERVIÇ0S DE EUFICAÇÔES ElRELi
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 e CONSOLIDA^ H SQCIKWVDE WA
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Ml/

*" "

CNPJ n° 01.713.400/0001-07

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
SANTA MARIA DA V1TORIA-BA, 27 DE JULHO DE 2017.

GERALDO GONÇALVES DE

CPF: 809.700.285-04

OA.

DANIEL DA COMCEICÀO SOUSA
CPF: 862.750.285-48

17/403149-1. DE 17/08/2017

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETAR1O-GE RAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

01.713.400/0001-07

CADASTRAL

MATRIZ

DATA DE ABERTURA

17/03/1397

NOME EMPRESARIAL

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

"

"

77.32-2-01 - Aluguel do máquinas o oqulpamentos para conatruçflo som operador, oxcoto andaimes
01.61-0-03'

36.00-6-01 ■
37.02-9-00 ■

ICRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNOARIAS

"

Serviço do preparação de torrono, cultivo o colheita
Captaçflo, tratamento e distribuição de água
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão do rodes
Tratamento e disposição de resíduos nâo-porlgosos
Tratamentos disposição do resíduos perigosos

38.21-1-0038.22-0-00 ,1.20-4-00- Construção de edifícios

.. 2.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
"42.13-8-00- Obras de urbanização - ruas, praças o calçadas
42.21-9-01 ■ Construção de barragens o roprosas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 -

Construção de estações o rodos do distribuição do onorgia elótrica

42.22-7-01 Construção de rodos do abastecimento do água, colota do esgoto e construções
Irrigação
42.91-0-00- Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem
43.19-3-00- Serviços de preparação do torrono não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragons o forramentas
47.44-0-99 -

correlatas, exceto obras de

Comércio varejista de materiais do construção om geral

49.24-8-00 • Transporte escolar
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados
77.11-0-00 - Locação de automóvols som condutor

& arquitetura e engenharia

78.20-5-00 - Locação do mão-de-obra temporária

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Naturoza Empresárí
LOGRADOURO

NUMERO

R ARNALDO PEREIRA
CEP

BAIRRO/DISTRITO

U7.640-000

COMPLEMENTO

01

MUNICÍPIO

CENTRO

3ANTA MARIA DA VITORIA

,_NDEREÇO ELETRÔNICO

UF

BA

TELEFONE

PACCONTABILIDADE@GMAIL.COM

(77)9140-9207

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2016
Emitido no dia 14/06/2020 à

:30:09
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.713.400/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

17/03/1997

NOME EMPRESARIAL

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

78.30-2-00 - Fornecimento e gestão do recursos humanos para terceiros
81.21-4-00 - Limpeza em prédios a em domicílios

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormento
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (do Natureza Empresar)

LOGRADOURO

NUMERO

R ARNALDO PEREIRA
.UEP

BAIRROOSTRITO

-7.640-000

COMPLEMENTO

01

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

PACCONTABILIDADE@GMAIL.COM

MUNICÍPIO

UF

SANTA MARIA DA VITORIA

BA

TELEFONE

(77)9140-9207

/O RESPONSÁVEL (EF

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

' ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14/05/2020 às 09:30:09 (data e hora de Brasília).

O
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Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação
CNPJ: 01.713.400/0001-07

Inscrição Estadual: 081.800.616 ME

Razão Social: WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
Nome Fantasia: WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA - EIREU (DE NATUREZA EMPRESARIA)
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL
Unidade de Fiscalização: INFAZ SERTÃO PRODUTIVO
Endereço

Logradouro: RUA ARNALDO PEREIRA
Número: 01

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 47640-000

Município: SANTA MARIA DA VITORIA

UF: BA

Telefone: (77) 91409207

E-mafl: PACCONTABILIDADE@GMAIL.COM

^vReferéncia: NO CENTRO

Localização: ZONA URBANA
Domicílio Tributário Eletrônico - DTE

Situação do DTE: CREDENCIADO

Data do Credenciamento: 25/07/2018

Situação da Conta: INATIVA

Data da Criação da Conta: 25/07/2018

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 14/12/2010
Atividade Econômica Principal:

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Atividade Econômica Secundária

161003 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água

3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perlgosos

O

3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
4120400 - Construção de edifícios

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

írdgação " C°nStrUÇã° de redes de ab«tecfmento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
4313400 - Obras de terra plena gem

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

¥íKC^^ÇtóES8MÇOSKWICKte0JtU

01 713.400A000107

4924800 - Transporte escolar

7119703 - Serviços de desenho técnico
7711000 - Locação de automóveis sem

7820500 - Locação dynío-d^obra temporária

Equipí ^^e^

7830200 - Fomednaéntp-tfgestao de recursos humanos para terceiros
Geiondro Sodmde Corvoiho
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TRIBUTOS : CONSULTAS : CONSULTH RO CRDRSTRO

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Unidade: UNIDADE PRODUTIVA
Forma de Atuação
- ESTABELECIMENTO FIXO
Condição: MICROEMPRESA
Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL
Situação Cadastral Vigente: BAIXADO

Data desta Situação Cadastral: 25/07/2018
Endureço de Correspondência

Endereço: RUA ARNALDO PEREIRA

•

Complemento: SALA

Referência:

Número: 01

Bairro: CENTRO

CEP: 47640000

Município: SANTA MARIA DA VITORIA

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC:

CRC:

Tipo CRC:

CRC:

Tipo CRC:

Município:

UF:

Nome:

Responsável pela organização contábil

O

Classificação CRC:
Nome:
Endereço
Endereço:

Número:

Bairro:

Referencia:

CEP:

Telefone: ()

Celular: ()

Fax: ()

E-mall:

baseados em Informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação

Oata da Consulta: 15/05/2020

O

imicibl

01713.400/0001-07
^ídwOl Ce?»
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8121400 - Umpeza em prédios e em domicílios

SITUAÇÃO CADASTRAL

01.713.400/0001-07

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRI/
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO
000.420/001-55

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

NOME OU RAZÃO SOCIAL

(NOME FANTASIA;

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
OIGO E DESCRIÇÃO OA AT1VIOADE ECONÔMICA PRINC1A1

DATA DA SrrUACAO CADASTRAI

31/12/2020

DATA DE VALIDADE

O

10/06/2005

Santa Maria da Vitória

UUNICtPIO

77.32-2/01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Centro

BAIRRO/DISTRITO

999999999 - NAO INFORMADA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDIC/

LOGRADOURO

RUA ARNALDO PEREIRA
CEP

47640000
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

O

ti

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.713.400/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas'a1 a'd1 do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751 de 2/10/2014
Emitida às 15:09:59 do dia 11/03/2020 <hora e data de Brasília>

Válida até 07/09/2020.

Código de controle da certidão: 358F.A9AE.B24C.DDA8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

o
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Emissão: 05/05/2020 10:19

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20201316611
RAZÃO SOCIAL

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES KIKEIJ

o

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

UNI.800.616 -BAIXADO

01 713.400/0001-07

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Ato*, de

wDS ""í estí*elecimentos «"""to à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
a da Procuradona Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Q

Emitida em 05/05/2020. conforme Portaria n' 918/99. sendo válida por 60 dias. contados a partir da data de sua
emissão.

D0CUMENT0 P0DE SER COMPROVADA NAS INSPETOR.AS

OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

rfâSSGSS
Válida com^apresentação conjunta do cartão
/
retaria da

inscrição no CPF ou no CNPJ da
nda.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

AVENIDA BRASIL, 723

JARDIM AMÉRICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

CEP:

CNPJ: 13.912.506/0001-19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000257/2020.E

Nome/Razâo Social:

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia:

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

Inscrição Municipal.

000.420.001/55-

Cpreço:

RUA ARNALDO PEREIRA, 01

CPF/CNPJ: 01.713.400/0001-07

Centro Santa Maria da Vitória - BA

CEP: 47640-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNIClPIO.

Observação:

O cer1idao foi emitida em

23/04/2020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 22/07/2020

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 0600004826140000000421090000257202004230

ÇÇ

wn^fcfeiri.Oi Cenlt0
SC

Santa Mana da Vitnna BA

f'Tronifcament! via internet A *»ftaçflo desta certidão está condicionada â verificação de sua

na Internet, no endereço eletrônico:

https://santamariadavitoria.saatri.com.br, Econômico - Certid|^Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenj^vaüstífrêstTóõcvmenl
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Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:

01.713.400/0001-07

Razão Social: wa construção e serviços de edificações eirelli
Endereço:

O

Rua arnaldo pereira oi / centro / santa maria da vitoria / ba /

47640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:04/03/2020 a 01/07/2020

Certificação Número: 2020030401525885322082
Informação obtida em 05/05/2020 10:10:48

o

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa-

www.caixa.gov.br
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Voltar

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
FILIAIS)

CNPJ:

(MATRIZ E

01.713.400/0001-07

Certidão n°:

Expedição:

10298245/2020

05/05/2020,

às 10:12:00

Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que wa construção e serviços de edificações eireli (matriz

E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.713.400/0001-07,
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

não

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n* 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho,

de

24

de

agosto de

2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores

à

data

da

sua

expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciãrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

01.713JK5O/0001-O7
(QuipederfígioPr«ewialPíir---Portaria n* OOÍ/2Q20

Portaria n* OM/IOW
Dúvidas e augeotõeo: cndtotoc.jua.br
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MUNICÍPIO DE COCOS

cocos
GOVERNO MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atesto para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa

WA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE

EDIFICAÇÕES

EIRELI, inscrita sob O CNPJ n°

01.713.400/0001-07, com sede a Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Bairro: Centro - Santa
Maria da Vitória - Bahia, CEP: 47.640-000, prestou serviços especializados de hora
homem

O

para

manutenção

preventiva

e

corretiva

de

eletricista,

encanadoccarpinteiro, pedreiro, pinior e servente para atendimento as Secretarias

Municipais doMunicípio de Cocos - Bahia, sob a responsabilidade técnica do Sr. Ariel
Rodrigues Batista, inscrito no CRA/BA sob o n° 29.95)
obrigações

adquiridas

e

podemos

afirmar

que

a

cumprindo sempre com as
empresa

supracitada

possui

capacidade técnica, operacional e administrativa e até o término desse não houve
nada que desabonasse sua conduta moral e financeira.

DETALHES DO CONTRATO:

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2017

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 056/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/2018

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.821.600,00 (Um milhão e oitocentos e

o

e seiscentos reais).

Á- v

VIGÊNCIA: 02/02/2018 A 02/02/2019.

///■> /

VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES.

í~^\

&T* /

Cocos- Bahia, 0.

Marcelo de Souza Emerenciano

Prefeito MÍnicipal

j o ,7L

9

Ariel Rodrigues Batista
r\.

i

Administrador
CRAn0 29.951

lua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos,

INPJ n.° 14.222.012/0001-75T9lefone
Gesondro So

7

—i
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Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto

Item

Serviços auxiliares de servente de serviços gerais em praças, parques,

o

jardins, ruas, avenidas, passeios, bueiros, realizando na sede e interior do
Município, até trinta operários por serviço empreitado.
Serviços auxiliares de eletricista na manutenção predial compreendendo a
estrutura elétrica nos imóveis propriedade ou locados e logradouros do
Município, até cinco operários por serviço empreitado.
Serviços auxiliares de manutenção predial compreendendo a estrutura
hidráulica nos imóveis de propriedade ou locados e logradouros do
Município, até três operários por serviço empreitodo.
Serviços auxiliores de pedreiro na execução de serviços de construção e
reparos preventivos ou corretivos realizando substituição, reparando,
reformando ou instalando peças, componentes ou equipamentos em
imóveis de propriedade ou locados ao Município, até cinco operários por

Unld.

Quant.

Hora

20.000

Hora

15.000

Hora

10.000

Hora

15.000

Hora

10.000

Hora

5.000

serviço empreitado

Serviços auxiliares de carpinteiro na execução de serviços de construção e
reparos preventivos ou corretivos realizando substituição, reparando,
reformando ou instalando peças, componentes ou equipamentos em
imóveis de propriedade ou locados ao Município, até cinco operários por
serviço empreitado.

Serviços auxiliares de pintor na execução de serviços de construção e
reparos preventivos ou corretivos realizando a reparação, reformando ou
após a instalação de peças, componentes ou equipamentos em imóveis
de propriedade ou locados ao Município, até cinco operários por serviço
empreitado.

^

m CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 0£ EOf(CAÇOES -Kl

Cocos - Bahia, 03 de março de

o
*&

Marcelo de Souzp Emerenciaho
Prefeito Municipal

Ariel Rodrigues Batista
Administrador

CRAn0 29.951

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75TeJefone: (77) 3482JDA4
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Estado da Bahia

inovando o Prosperando

CERTIFICADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho
e atestado de execução, que a empresa WA Construção e Serviços LTDA-ME, inscrita
no CNPJ n° 01.713.400/0001-07, situada a Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro, Santa Maria
da Vitória - Bahia, CEP 47.640-000, neste ato representado pelo Sr. Jovino Moreira da
Silva, CRA-BA 2165, Brasileiro, solteiro, Administrador, portador da Cédula de
Identidade de n° 00924959-16 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 006.688.185^9
prestou nos anos de 2017 e 2018 os seguintes serviços à Prefeitura Municipal de
Jaborandi-BA, CNPJ n° 13.245.568/0001-14:
Objeto

Item
Serviços

O

01

auxiliares

de

limpeza

urbana

em

Unid.

Quant.

hora

50.000

hora

6.000

hora

30.000

hora

6.000

praças,

parques, jardins, ruas, avenidas, passeios, bueiros,
realizando capinagem, poda de árvores nos logradouros
e roçagem ás margens das estradas vicinais na sede e
interior do Município, até trinta operários por serviço.
Serviços

02

auxiliares

de

manutenção

predial

compreendendo a estrutura elétrica e hidráulica nos
imóveis de propriedade ou locados ao Município, até
dois operários por serviço.
Serviços auxiliares de pedreiro, carpintaria, eletricista ou
pintura na execução de serviços de construção e
reparos

03

preventivos

ou

corretivos

realizando

substituição, reparando, reformando ou instalando
peças, componentes ou equipamentos em imóveis de
propriedade

ou

locados

ao

Município,

até

cinco

operários por serviço.

04

o

Serviços auxiliares de limpeza predial, salas, ambientes,
vidros,
fachadas,
janelas
nas
instalações
de
propriedade ou tocados ao Município, até quatro
operários por serviço.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram
bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente
data.

Jaborandi-BA, 13 de fevereiro de/2019

O
O

Assuéro

Oliveira

Municíi
CNPJ n°

nfcipal
Jiffborandi
'45^968/0001-1

Preftfj

Jovino Moreira da Silva
Administrador
CRA/BA2165

01 713.40870001-07

o
CM

^000 SantaManadíVitòiu BA

o
«7S

Prefeitura Municipal de .hiborandi

C/3

\v Fiaiwisni Meiciru Alvts, (ti

o»

i X-mr.i

1'W'Jn

: (7' j JAS3-3212/2152 Ttlrl

fawóto Soéáde Carvolhr
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n*002/2010
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rFRTIFTCADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
A Prefeitura Municipal de Jaborandi, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob n°

13.245.568/0001-14, situada à Av. Francisco Moreira Alves, 01, atestamos, a pedido da
interessada e para fins de prova de aptidão desempenho e atestado de execução, que a empresa

W A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.° 01.713.400/0001-

07, com endereço situado Rua Arnaldo Pereira, N°. 01, Centro - Santa Maria da Vitória -Bahia,
CEP 47.640-000, neste ato representado pelo senhor Ariel Rodrigues Batista, Brasileiro,
Solteiro, Administrador, Portador da cédula de identidade de n.° 11.131.566-27, inscrito no

CPF/MF sob o n.° 016.962.075-17 e inscrito no CRA-BA N.° 29951, prestou no ano de 2019

o

os seguinte serviços a Prefeitura Municipal de Jaborandi, BA, CNPJ n.° 13.245.568/0001-14,

conforme os Contratos de n.° 020/2019, 021/2019, 046/2019, 075/2019 e o empenho de n.°
271/2019 - Fundo Municipal de Educação:
Item

Descrição dos Serviços

Serviços auxiliares de

limpeza

urbana em

Quant.

hora

5947

hora

3685

praças,

parques, jardins, ruas, avenidas, passeios, bueiros,
realizando capinagem, poda de árvores nos logradouros
e roçagem às margens das estradas vicinais na sede e
interior do Município, até trinta operários por serviço.

1

Unidade

Serviços auxiüares de pedreiro, carpintaria, eletricista
ou pintura na execução de serviços de construção e
3

reparos
preventivos
ou
corretivos
realizando
substituição, reparando, reformando ou instalando
peças, componentes ou equipamentos em imóveis de
propriedade ou locados ao Município, até cinco

o

operários por serviço.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referido apresentaram bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações,
nada constando que desabonem técnica e conj.erciâlmente até a presente data.
Jaborandi - BA, 08 de julho de 201

■t c^i i,

Assuero Alvés^/clejÓíiveira
Prefeito/Municipal

f 1 77
Município doOáborandi

ri.

Ariel Rodris'ues Batista
Administrador

CNfiWfl ^468/0001-14

Prefeitura Municipal de Jaborant
cüco Moreira Alves, 01 - Cenuo - Jaburondl-Bal1
CEP4T.6S5-OI
CNPJn.t 13.24S.5Sa/OOOl-.

Telefone*: 177) 3683-2212/2152 lelefin:[77]3683-:i:
www.jahorDiicll.bn.Bov.
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JalBoirãíndlfl

inovando o Prosporondo

CERTIFICADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho
e atestado de execução, que a empresa WA Construção e Serviços LTDA-ME, inscrita
no CNPJ n°01 713.400/0001-07, situada a Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro, Santa Mana
da Vitória - Bahia, CEP 47.640-000, neste ato representado pelo Sr. Jovino Moreira da
Silva CRA-BA 2165, Brasileiro, solteiro, Administrador, portador da Cédula de
Identidade de n° 00924959-16 SSP/BA. inscrito no CPF/MF sob n° 006.688.185-49
prestou nos anos de 2017 e 2018 os seguintes serviços à Prefeitura Municipal de
Jaborandi-BA, CNPJ n° 13.245.568/0001-14:

O

Unid.

Objeto

Item

Serviços

auxiliares

de

limpeza

urbana

em

praças,

parques, jardins, ruas, avenidas, passeios, bueiros,
realizando capinagem, poda de árvores nos logradouros
e roçagem às margens das estradas vicinais na sede e
interior do Município, até trinta operários por serviço.
Serviços
auxiliares
de
manutenção
predial
compreendendo a estrutura elétrica e hidráulica nos
imóveis de propriedade ou locados ao Município, até

01

02

dois operários por serviço.
Serviços auxiliares de pedreiro, carpintaria, eletricista ou
pintura na execução de serviços de construção e
reparos
preventivos
ou
corretivos
realizando
substituição, reparando, reformando ou instalando
peças, componentes ou equipamentos em imóveis de
propriedade ou locados ao Município, até cinco

03

hora

hora

hora

operários por serviço.

Serviços auxiliares de limpeza predial, salas, ambientes,
vidros,
fachadas,
janelas
nas
instalações
de
propriedade ou locados ao Município, até quatro

04

o

hora

operários por serviço.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram
bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente
data.

Jaborandi-BA, 13 de fevereiro de 2019.

O

Oliveira
icipal

Assuéro
Pref

o

Jovino Moreira da Silva
Administrador
CRA/BA2165

aborandi

MunicfF
CNPJ n° 1

.568/0001-14

Vtf COMWUÇÃO E SERVIÇOS OE EtHfICAÇÒCS EB£U

W3/-IS

Wnselho regional de administração

o

dabahia-cra/ba.

01.713>400/0001-07
l

O presente ATESTADO / DECLARAÇÃO
ê parle integrante da Certidão.
C/5

expedida por esle Coaíe^ho.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ

nM3.982.6 4O/OnOl-9fi

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA
Fonefax: (77) 3452 4300

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa WA CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
01.713.400/0001-07, estabelecida na Rua Arnaldo Pereira, n°01, Centro, Santa Maria da VitóriaBa, CEP: 47640-000, vem prestando serviços consistindo em atividades simples, típicas, isoladas

e imprevisíveis de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro,
servente, eletricista, auxiliar de eletricista, bombeiro hidráulico, pedreiro, carpinteiro, pintor,
serralheiro, auxiliar de serralheiro, topógrafo, auxiliar de topógrafo e desenhista/copista para
atendimento às Secretarias Municipais de Guanambi - Bahia, tendo como responsável técnico, o
Sr. Anel Rodrigues Batista, inscrito no CRA/BA sob o n° 29.951 cumprindo sempre com as

O

obrigações adquiridas e podemos afirmar que a empresa supracitada possui capacidade técnica,
operacional e administrativa e até o término desse não houve nada que desabonasse sua conduta

moral e financeira.

cO^^

DETALHES DO CONTRATO:

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 007/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 005/2019

VALOR TOTAL DO CONTRATO: RS 1.775.000,00 (Hum milhão setecentos e setenta e cinco
mil reais).

o

VIGÊNCIA: 18/02/2019 A 18/02/2020.
VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES.

Silvio Evanio do Silva

Guanambi - Bahia, 30 de janeiro de 2020.

JAIRO SILVEIRA
MAGALHAES:3

Equipe dc Apo".'

*

,. ^^0~«nP(M«iii^ww

^
MAGALHAES:343318755O4

/ ,.D*ados:-202O.04.27O9:O6:13

4331875504/*
04
-0300"

Ariel Rodrigues'Batista

Jairo Silveira Magalhães

CRA/BA sob o n° 29.951

Prefeito Municipal

TABEÚONATODE NOTÁSÇOM FUNÇÃO'bE,PROTESTO
ÀRIEL RODRIGUES BÁTISÍTA^»—

ÍííV

Administrador

lllftCOlBWUÇÂOtSEÇ

01,71^400/0001-07
/HT(liiuUloPeieir«.01 Centro

Poruni o»

^-■J

B»

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO
CNPJ

n°13.982.fi 40/0001-9 6

CEP 46.430-000 - GUANAMD1 - BAHIA
Fonefax: (77) 3452 4300

ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM

OBJETO

UND

QTD

Hora

21.000

Hora

26.000

Hora

7.000

Hora

7.000

Hora

5.600

Hora

22.400

Serviços complementares de calcateíroem serviços com materiais utilizados em obras de pavimentação de

01

ruas (calçamento), calçadas e praças públicas, em obras novas, conservação, manutenção ou-reformas das
obras, até dez operários por serviço empreitado.

02

03

04

c

Serviços complementares de servente de serviços gerais em praças, parques, jardins, ruas, avenidas,
passeios, bueiros, realizando na sede e interior do Município, até trinta serventes por serviço empreitado.
Serviços complementares de eletricista na manutenção predial compreendendo a estrutura elétrica nos

imóveis propriedade ou locados e logradouros do Município, até três eletricistas por serviço empreitado.
Serviços complementares de'auxiliar de eletricista na manutenção predial compreendendo a estrutura
elétrica nos imóveis de propriedade ou locados e logradouros do Município, até três auxiliares de eletricista
por serviço empreitado.
Serviços complementares de bombeiro hidráulico na manutenção predial compreendendo a estrutura

05

hidráulica nos Imóveis de propriedade ou locados e logradouros do Município, até dois bombeiros hidráulicos

por serviço empreitado.

_^

Serviços complementares de pedreiro na execução de serviços de construção e reparos preventivos ou

06

corretivos realizando substituição, reparando, reformando ou instalando peças, componentes ou
equipamentos em imóveis de propriedade ou locados ao Município, até cinco pedreiros por serviço empreitado.

07

Serviços complementares de carpinteiro na execução de serviços de construção e reparos preventivos ou
corretivos realizando substituição, reparando, reformando ou instalando peças, componentes ou
equipamentos em imóveis de propriedade, locados ou logradouros do Município, até dois carpinteiros por
serviço empreitado.

Hora

4,200

08

Serviços complementares de pintor na execução de serviços de construção e reparos preventivos ou
corretivos realizando a reparação, reformando ou após a instalação de peças, componentes ou equipamentos Hora
em imóveis de propriedade ou locados ao Município, até três pintores por serviço empreitado.

7.000

09

Serviços complementares de serralheiro na execução de serviços de construção e reparos preventivos ou
corretivos realizando substituição, reparando, reformando ou instalando peças de ferro, aço ou alumínio,
Hora
componentes ou equipamentos em imóveis de propriedade, locados ou logradouros do Município, até dois

4.200

serralheiros por serviço empreitado.

Serviços complementares de auxiliar de serralheiro na execução auxiliar de serviços de construção e

10

c

reparos preventivos ou corretivos realizando substituição, reparando, reformando ou instalando peças de ferro,

aço ou alumínio, componentes ou equipamentos em imóveis de propriedade, locados ou logradouros dó

Hora

4.200

Hora

3.500

Hora

3.500

Hora

1.400

Município, até quatro auxiliares por serviço empreilado.
11

Serviços complementares de topógrafo na execução de serviços de levantamento ou cadasíramento de
dados para o desenvolvimento de cálculos topográficos e serviços correlatos em imóveis de propriedade ou
locados ao Município, até dois topógrafos por serviço empreitado,
—

12

■

-

■

■

Serviços complementares de auxiliar de topógrafo na execução de serviços de auxiliar do topógrafo,
levantamento ou cadastramento de dados para o desenvolvimento de cálculos topográficos e serviços

correlatos em imóveis de propriedade ou locados ao Município, até dois topógrafos por serviço empreitado
13

erviços complementares de desenhista/ copista na análise de solicitações de desenhos. Interpretação
de documentos de apoio, tais como plantas, projetos, catálogos, croquis e normas. Observa as características
técnicas de desenhos, define formatos e escalas, sistemas de representação e prioridades de desenhos
conforme cronogramas. Desenha detalhes de projetos de desenhos. Envia desenhos para revisão, realiza
cópias de segurança e disponibiliza desenhos finais e revisões.
Guanambi - Bahia, 30 de janeiro de 2020.

WÇÒESEWíl

JAIRO SILVEIRA A"lnadodefofmad|9tlal

ÍJ001-07

i por JAIRO SILVEIRA

MAGALHAES:3AMAGALHAES:34331875504

4331875504/
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Jairo Silveira Magalhães
Prefeito Municipal

Anel Rodriguefs Batista
CRA/BA sob o n° 29.951
Administrado
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V

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

O
Marcos Aurélio Borges Ferreira, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade de
n° 393096385 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 023.240.335-00, residente e

domiciliado na Rua São Francisco, n° 15, Setor Carranca, Santa Maria da Vitória - Bahia,

CEP 47 680-000, como representante devidamente constituído da WA CONSTRUÇÃO E

SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ n.° 01.713.400/0001-07, situada
a Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro, Santa Maria da Vitória - Bahia, CEP 47.640-000,
como seu representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante a
Prefeitura Municipal de Coribe e vistoriei todos os locais, onde possivelmente serão
executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das
condições e dos graus de dificuldades existentes.

O

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.
Santa Maria da Vitória - Bahia, 18 de maio de 2020.

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOSflDE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ n.° 01713.400/0001-07
Marcos Aurélio Borges Ferreira
RG n° 393096385 SSP/SP

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS OE EDIFICAÇÕES EtStt

Gesondro

01.713-400/0001-07

Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/0001-07.

^/i

Cenlio

B*

004268893
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15/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1o GRAU

CERTIDÃO N°: 004268893
A

autenticidade

desta

certidão

FOLHA: 1/1

poderá

ser

(http://eaaJ.tJba.jus.br/sco/abr1rConforencla.do).

confirmada

pela

Internet

no

sito

do

Tribunal

de

Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia
anteriores a data de 15/05/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

O

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EiRELI, portador do CNPJ: 01.713.400/0001-07

estabj^ecldanaRUAARNALDO PEREIRA, 01, CASA, CENTRO, CEP: 47640-000, Santa Maria Da Vitoria -

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão ó sem custas.

Esta certidão foi emitida peta internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão: Após

esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 15 de maio de 2020.

O

/000107
Centio

BA

PEDIDO N°:

004268893

Silvio Evônio da Silva
Equipe de Apoio

^sssar-1*

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
A

Prefeitura Municipal de Coribe

Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

O
A empresa WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI. inscrita
no CNPJ n° 01 713 400/0001-07, situada a Arnaldo Pereira, n° 01, Centro, Santa Mana

da Vitória - Bahia, CEP 47.640-000, DECLARA em atendimento ao previsto no edita de

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020, no art. 32, § 2o, da Lei n° 8.666/1993, e no i em

7.1, inciso IV, da Instrução Normativa MARÉ n.° 05/1995, a inexistência de fato
superveniente impeditivo da sua habilitação.

Santa Maria da Vitória - BA, 18 de maio de 2020.

o
WA

ONSTrtUÇAO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ n.° 01.713.400/0001-07

Marcos Aurélio Borges Ferreira
RG n° 393096385 SSP/SP
CPFn0 023.240.335-00
Procurador / Representante

Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/0001-07.
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

ÒECLARACAO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MÉNÕR

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

o
A WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ

n° 01.713.400/0001-07, situada a Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro, Santa Mana da
Vitória - Bahia, CEP 47.640-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos

Aurélio Borges Ferreira, brasileiro, solteiro, enfermeiro, portador da Cédula de Identidade

de n° 393096385 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 023.240.335-00, residente e

domiciliado na Rua São Francisco, n° 15, Setor Carranca, Santa Mana da Vitória -Bahia,

CEP 47 640-000 DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.bbb,

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999,

regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de
dezesseis anos.

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

o

Santa Maria da Vitória - BA, 18 de maio de 2020.

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ n.° 01.713.400/0001-07

Marcos Aurélio Borges Ferreira
RG n° 393096385 SSP/SP
CPFn0 023.240.335-00
Procurador / Representante

Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/0001 -07.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
AVENIDA BRASIL. 723 - JARDIM AMÉRICA
Santa Maria da Vitória

-

BA

-

CEP: 47640-000

Alvará

DE LICENÇA 00004/2020

PARA

>*'.

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

WA CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS
DE EDIFICAÇÕES EIRÊLIr
* ■-*■-■ iíj■ .NOME FAKTASU.

WAXONSfRUÇÃÒ E SERVIÇOS

o

ENDEREÇO:.

BÀ

ARNALDO PEREIRA 01

ATMDAOe '

Centro - Santa Marla^da Vitoria-

'-'

Aluguel dê máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes

47.44.0*t Comércio varajtau <te RMtwteto 09 construçto *m s«n>.

DtOO COHTR1BU1NTB

77.32-2/01

o
EUANE

VWn--<CLwJL
Aenomliantb

Diretora òeTributw
Decreto n»3X43/20l7

VU CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS Oi EDIFICAÇÕES mi

01.713.40070001-07
Centio

SA

DnooDCRtatrmcniK.ounMauNAnMMi *
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE APARALHAMENTO TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.° 007/2020

O
A empresa WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI pessoa jurídica
de direito privado, com sede a Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro, Santa Maria da Vitória Bahia, devidamente inscrita no CNPJ n.° 01.713.400/0001-07, inscrição estadual n°
081.800.616-ME, neste ato representado por seu representante legal, Sr Marcos Aurélio
Borges Ferreira, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n.°
393096385 SSP/SP e do CPF n ° 023.240.335-00, residente e domiciliado a Rua São
Francisco, 15, bairro, Setor Carranca, na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da
Bahia, através da presente declaração, DECLARA para fins do disposto no inciso II do art.
30 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e para os devidos fins de que possui pessoal
técnico adequados e disponíveis para atender as necessidades de realização do objeto
desta licitação sem qualquer ônus adicional para o Município de Coribe.

o

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Santa Maria da Vitória - Bahia, 18 de maio de 2020.

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO^ÕE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ n.° 01.713.400/0001-07

Marcos Aurélio Borge^Ferreira
RG n° 393096385 SSP/SP

Ba

Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com I CNPJ: 01.713.400/0001-07.

TERMO

DE

ABERTURA
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Livro Diário

Número:

4

Folha:

1

Contém eate livro
553 folhas
numeradas do No.
l ao
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que

553

servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....:

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

Ramo

;

Endereço

:

r ARNALDO PEREIRA,

:

CEP 47.640-000

:

CENTRO

Município

:

SANTA MARIA DA VITORIA

Estado

:

b;\

—Complemento

^óairro

Inscrição no CNPJ..:

1

01.713.400/0001-07

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

29600440294 Data registro: 17/03/1997

Inscrição Municipal:

00042000155

SANTA MARIA DA VITORIA,

01/01/2019

CLEBSOlf DA SILVA SANTOS

EDILENE Gí)

ADMINISTRADOR
CPF: 978.685.231-15

DE OLIVEIRA
- BA sob o No.

Reg.

no C

CPF:

571.688.815-15

026203

J'JNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

Termo de Autenticação

20/005370-3

.' Ou uutriUiffvfarttcha, pot mfmttarrtrmdo tcoatmiipo, tOv>-tm

tm xmtwmicUda com ■ ínqiclacdo am_^JCf om

C

Silvio Evanio do Silva
Equipe de Apoio /
ÍQulpc dt Prcglo Pieiencial e Eletrônico
l»Ortíri»n) 002/2020 \
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.713.400/0001-07 Nlro 2960044029-1 Ato Constitutivo Jucob 17/03/1997
:

Rua Arnaldo Pereira, n" 01, Contro

Santa Maria da Vitória - Bahia CEP 47.640-000
Fl. 545

BALANÇO PATRIMONIAL EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 04
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

1.922.782,35

OÍSPONÍVEL

248.726,70

Caixa

75.869,81

Caixa Geral

o

75.869.81

BANCOS CONTA MOVIMENTO
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco - Aplicações
Banco Brasil- Aplicações

172.856,89
1.00
169.292,67

3.563.22

CLIENTES

1.320.864,91
1.320.864,91
156.315,00
3.859.86

Duplicatas a Receber
Prefeitura Municipal de Coribe
Prefeitura Municipal de Jaborandi Bahia

Fundo Municipal da Educação de Jaborandi
Prefeitura Municipal de Coribe
Prefeitura Municipal de Cocos
Fundo de Saúde Municipal de Cocos
Prefeitura Municipal de Guanambi
Prefeitura Municipal de Condeuba
Fundo Municipal de Saúde de Coribe
Fundo Municipal de Saúde de Condeuba

10.45

19.825,29
18.301,65
14.335,97
822.80

686.259,85
38.980.24
4.695.80
10.208,23
618,45
366.631.32

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS de Coribe

Fundo Municipal de Assistência Social de Cocos
Prefeitura Municipal de Feira da Mata
OUTROS CRÉDITOS

218.194,04

Adiantamento a Empregados
Adiantamento de Salário

o

6.600,00

6.600,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

211.594,04
82.279.80

IRRF a Recuperar
INSS a Compensar

129.314,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

65.666,92
2.179.21
63.487,71

Títulos de Capitalização
Consórcio Bradesco
ESTOQUES

67.373,66
67.373,66
67.373,66

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

Outros materiais de consumo na prestação de serviços
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
DESPESAS DE MESES SEGUINTE

1.956,12
1.956,12
1.956,12

Assinaturas e Anuidades

.

QesonároSo

.

e Apoio

Equipe <Jt Pfejão PriVncíal e Eletrônico

Equipe de PrttiofWntiai e Etttròntco
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIREU
CNPJ: 01.713.400/0001 -07 Nlro 2960044029-4 Ato Constitutivo Jucob 17/03/1997
Rua Arnaldo Pereira. n° 01, Centro

Sanla Maria da Vitória - Bahia CEP 47.640-000

Fl. 546

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000.00

Outros Créditos
Clebson da Silva Santos

ATIVO PERMANENTE

2.174.075,53
2.174.075,53
860.990,99
502.990,99
358.000,00

IMOBILIZADO
IMÓVEIS
Terrenos
Imóveis

MOVEIS E UTENSÍLIOS
Moveis e Utensílios

72.474,79

72.474,79

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Maquinas e Equpamentos
Computadores

632.901,09

616.000,00
16.901.09

VEÍCULOS

607.708,66

Veículos

607.708.66

TOTAL GERAL DO ATIVO

2.974.075,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019 eslando do acordo com a
documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de RS 4 896 8S7 88
(quatro m.lhôos. oitocentos e noventa e seis mil. oitocentos e cinquenia e sete roais e oitenta e oito centavos). '

Sob as penas da loi. declaramos que a3 informações aqui contidas sflo verdadeiras e nos responsabilizamos por

todas elas. As tnformaçoes foram extraídas da3 folhas n» 01 a 546 do Livro Oiãrio n* 04.

QEALIZADO EM 31 OE DEZEMBRO DE 2019
da
CLEBSON DA SILVA SANTOS

Sócio Administrador - CPF: 978.685.231-15

Gewiujro Socr

EDILENE COl
CRC.

/

CPF:S71.688.el5-15

olho

§ÍMo Evônio do Silva

tquipe de Pregão Prewncial e Eletrônico

tíkJipe dr> Apoio
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 01.713.400/0001-07 Nlro 2960044029-4 Ato Con»titutivo Jucob 17/03/1997
Rua Arnaldo Porolra, n* 01, Centro

Santa Maria da Vitória • Bahia CEP 47.640-000
Fl. 547

BALANÇO PATRIMONIAL EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO DE NÚMERO 04

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

1.604.821,87

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Empréstimos

133.705,02
133.705,02

Empréstimo e Financiamento - Sradesco

133.705,02

FORNECEDORES

O

971,96

FORNECEDORES

971,96

Mariene Oliveira de Souza

971,96

OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.470.144,89

ADIANTAMENTO A CLIENTES
Adiantamento a Clientes

1.470.144,89

1.470.144,89

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.292.036,01

Capital Social

800.000,00

(-) Capital a Integraliza
{-) Clebson da Silva Santos

800.000.00
800.000,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.492.036.01
2.492.036,01
1.505.756,15
986.279,86

Lucros Acumulados
Lucro do Exercício

TOTAL GERAL DO PASSIVO

4.896.857,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019. estando da acordo com a

pcumentBcao enviada á Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 4 896 857 88
luatro m.ihôos. oilocentos e noventa e sois mil, oitocentos e cinqüenta e sete roais e oitenta e oito centavos).

Sob as penas da lei. declaramos que as informações aqui contidas s5o verdadeiras o nos responsabilizamos por

todas elas. As informações foram extraídas das folhas n" 01 a 553 do Livro Diário n« 04.

REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

EDILEfJfe GOM4S_DE OLIVEIRA

CLEBSON DA SILVA SANTOS

CRC. BA-02S203/O-8A

Administrador - CPF: 978.685.231-15

oSoéasiíHorvaího
Equipe de Pr&ão Preiencial e Eletrônico

F: 571.688.815-15

_ - PrêgãoUmential e ílesõnico

Portaria n>9ü2/2020
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Insc.

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE
01.713.400/0001-07

Junta Comercial:

Endereço:

29600440294

R ARNALDO PEREIRA,

VITORIA/BA.

CEP

1,

EDIFICAÇÕES EIRELI

Data:

CENTRO,

47640-000

Folha:
Número livro:

17/03/1997

SANTA MARIA DA

0546

0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
RECEITA

BRUTA

SERVIÇOS

PRESTADOS

12.159.741,45

12.159.741.45

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-)

ISS

(264.591,96)

1264.591,96)

CUSTOS

SERVIÇOS

PRESTADOS

POR TERCEIROS

MATERIAIS DE CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MANUTENÇÃO DE EQUIPAHENTOS VEÍCULOS E MAQUINAS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS

12.695.6*4,75)
(1.178.932,00)
(2.529.012,68)
(143.294,46)

(3.239.519,54)

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO

2.108.556,06

BRUTO

Q

DESPESAS

786.593,43)

2.108.556,06

OPERACIONAIS

(1.120.048,16)

DESPESAS COM VENDAS

MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO.

(67.531,63)

SEGUROS
VENDA

DE

(6.591,83)

PRODUTOS

(84.469,70)

(158.593,16)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INSS

(314.601,00)

FGTS

(52.594,52)

MATERIAL EPI E UNIFORMES

(17.612,80)

PRÔ-LABORE
PUBLICIDADES E
FRETES

(285.945,72)

PROPAGANDAS

(4.137,00)

E CARRETOS

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
IPTU

TPVA,

LICENCIAMENTO E TAXAS DETRAN

TAXAS

DIVERSAS
DE

(130.609,29)
(4.374.2B)
(6.4 64, 84)

(12.428,7]>

IOF
MULTAS

130.880,00)

(2.261,45)

MORA

(415,74)

ENERGIA ELÉTRICA
GUA

E

(2.619,80)

ESGOTO

(356,10)

,ELEFONE

(1.661,85)

'MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL DE HIGIENE E

(6.640,70)

LTMPEZA

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

(2.815,00)
(16.200.00)
(4.052,40)

DESPESAS LEGAIS E JUOrCIAIS
DOAÇÕES E

(1.27<,77,

PATROCÍNIOS

(5.250,00)

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

TARIFAS BANCARIAS

(9.404,10)

(33.043,70)
(15.779,23)

(961.455.001

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

SANTA MARIA DA VITORIA,

31,53

31 de Dezembro de 2019

WA C0HST8UÇÁ0 £ SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES i: ■"

01.213JDÒ/0001-0/
[faídoPereira.OI Centro
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Empresa:
C.N.P.J.:

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
01.713.400/0001-07

DE

EDIFICAÇÕES

Insc. Junta Comercial: 29600440294 Data:
Endereço:
R ARNALDO PEREIRA, 1, CENTRO,
VITORIA/BA,

CEP

176-10-000

EIRELI

17/03/1997
SANTA MARIA

Folha:
Número

DA

0549
livro:

0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESDXTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
OUTRAS

DESPESAS

OPERACIONAIS

ASSISTÊNCIA KÉDICA E SOCIAL

(2.259,S7)

12-259,57)

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO

ANTES

DO

IR

966.279,86

E

C3L

986.279,86

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

SANTA MARIA

CLEBSON

DA

DA VITORIA,

SILVA

31

986.279.96

da

DezeraDro

de

2019

SANTOS

':

EDILENE GOME3 IDE OlXVÊIRÃ

Rcg. no CRC -UbA sob o No. 02 6203

ADMINISTRADOR

978.685.231-15

CPF:

571.688.615-15

O

„-. -TfeCarvoího

Pregoeiro
Equipe de Pregão Pwencijl e Eletròni
Portaria n» 002/2020

' OOí/2020

Si3tem* licenciado pâca EDILENE GOMES DE OLIVEIRA

W» CONSTRUÇÃO £ SERVIÇOS OE EnFlCACÕES - = -

01713jion/Dooi-o;
Ccnlio

CÍP,

M

IU
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Empresa:
C-N.P.J.:
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.713.400/0001-07 NIRE 2960044029-4 Ato Constitutivo 17/03/1997
Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Centro
Santa Maria da Vitória - Bahia CEP 47.640-000
Fl. 550

MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BASE DE DADOS - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
CAPITAL REALIZADO AUTORIZAOO
(+) AUMENTO DE CAPITAL

800.000,00

(=) SALDO NO FINAL OO EXERCÍCIO

800.000.00

RESERVAS DE CAPITAL

RESERVA DE REAVALIAÇÃO

O

RESERVA LEGAL

RESERVA ESTATUTÁRIA
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULAOOS
(=) SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
(=) LUCROS ACUMULADOS

986.279.86
1.505.756.15

PATRIMÔNIO LIQUIDO- TOTAL GERAL
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS/DIMINUIÇÕES
(=) SALOO NO FINAL DO EXERCÍCIO

2.492.036.01

eXatÍda° d° preslente Demonstraliv°. conforme as determinações exigidas pelas
Santa Maria da Vilòria - Bahia. 31 de dezembro de 2019.

O
WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOSDeTdIFICAÇÕES EIRELI

CLEBSON DA SILVA SANTOS
Administrador-CPF 978.685.231-15

ÊDÍ

JE GOMES DE OLIVEIRA
?C. BA-026203/O-BA

"CPF: 571.688.815-1S

W COHSTftUÇÃOE SERMÇOSOE EUFCAÇÕES = - "

01.713400/0001-0?
Cftnlio
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.713.400/0001-07 NIRE 2960044029-4 Ato Constitutivo 17/03/1997
Rua Arnaldo Pereira, n° 01, Contro

Santa Maria da Vitória - Bahia CEP 47.640-000
Fl. 551

DEMONSTRAÇÃO DE ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA
BASE DE DADOS - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

1.70

Alivo Circulanle + Realizável a Longo Prozo

2.722.782,35

Passivo Circulanle + Exiglvel a Longo Prazo

1.604.821,87

índice oe liquidez corrente

1,20

Ativo Circulante

O

1.922.782.35

Passivo Circulante

1.604.821.87

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

3,05

Ativo Tolal

4.896.857.88

Passivo Circulante + Exiglvel a Longo Prazo

1.604.821.87

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

32,77

Passivo Circulante + Exigfvel a Longo Prazo

1.604.821.87

AUvo Tolal

4.896.857.88

Reconhecemos a exatidão do prestente Demonstrativo, conforme as determinações exigidas pelas

normas do CFC.

Santa Maria da Vitória - Bahia. 31 de dezembro de 2019.

ÍACONSTRUÇAO E SERVIÇOS" OE EDIFICAÇÕES EIRELI

CLEBSON DA SILVA SANTOS

EDILBNE GDMES DE OLIVEIRA

Administrador - CPF 978.685.231-15

tC. BA-O26203/O-BA
:PF: 571.688.815-15

Gemúro Socr&jirCfrvolho
PregOtirp

Equipe de Pregie Prwenciii r Elftróntco
Ponarian» 002/2020

01-713 400/0001-0/
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OHP Eletrônica
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional
Identificado no presente documento encontra-so om situação REGULAR neste Regional, apto ao
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prorrogativas profissionais,
conformo ostabeiocido no ort. 25 e 26 do Oecreto-Lef n.° 9.295/46.

O

Informamos que a presente certidão nâo quita nom invalida quaisquer dôbilos ou infrações que,

posteriormente, venham a ser apurados conira o titular deste registro, bem como nâo atesto ó
regularidade dos trabalhos técnicos olaborados pelo profissional da Contabilidade.

«ÍCRCBAj:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA
CortidÜo n.*; DA/2020/00005358
Nomt: EOILENE COMES DE OLIVEIRA CPF: S71.G80.61S.1S

CRC/UF«.*BA.02G203fO Cat.gono: CONTADOR
V»líd»d»:

Finalidade:

16.0S.2020

RELATÓRIO DE AUOITORIA
Lívro: BALANÇO
N* 004 / Ex«rclcio: 2010

Confirme a existência doste documento no página WWW.CRCBA.ORG.BR. mediante número de
controlo o seguir:

CPF : 571.688.815-15

Controle : 1939.2567.3195.3508

O

»tfoeiro

ÍQuipe de Pregão Preieneijl e Eletíònico
Ponaria n* 002/2020

htipsy/servico$.crcb«.org.bf/»crIpt3/SQL_dhpv03BA.cWI/l09l/i

01.713yl0q/0001-ü
CIP 4

JWftíereiM 01

Cenlio

1/1

Certifico o Registro sob o n° 97967375 em 18/05/2020
Protocolo 204253403 de 18/05/2020

JUCER

Nome da empresa WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI NIRE 29600440294

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO bsdx
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204253403
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

PROTOCOLO

204253403 - 18/05/2020

ATO

310 - OUTROS DOCUMENTOS HE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO

EVENTO

223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

O

nIIRE 29600440294
L"NPJ 01.713.400/0001-07

:ertifico o registro em i 3/05/2020

PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97967375 DE 18/05/2020 DATA AUTI-^TJCAÇAO lft/05/2020

O

tosondroSoc/sde
Carvalho
Progoãúo-

TIANA KI-GII..A M G Dl: ARAÚJO

WACONS!fiUÇÃOESERVIÇO50EE0!ftCAÇÓÍS:--

01-71^00^001-07

SccrclAria-Geral

jp Preiencúi e f|«cròftico
»OO2/2

Centro

lu]

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n° 97967375 em 18/05/2020
Protocolo 204253403 de 16705/2020

JUCEB

Nome da empresa WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI NIRE 29600440294

ES'e documenl° f**6 Mr verificado em http://^egin.iuceb.ba.gov.br/AUTE^^■|CACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>

Chancela 43592961569736
Esta cópia foi autenticada digltalmente e assinada em 18/05/2020

por Tiana Regila MGdo Araújo - Secretoria-Goral
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TERMO

Livro Diário

Número:

4

Folha:

553

Contém este livro
553 folhas
numeradas do No.
l ao
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que

553

serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....:

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI

Ramo

:

Endereço

:

R ARNALDO PEREIRA, 1

^Complemento

:

CEP 47.640-000

Bairro

:

CENTRO

Municipio

:

SANTA MARIA DA VITORIA

Estado

:

BA

Inscrição no CNPJ..:

01.713.400/0001-07

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

29600440294 Data registro: 17/03/1997

Inscrição Municipal:

00042000155

O
SANTA MARIA DA VITORIA,

31/12/2019

CLEBSON DA SILVA SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 978.685.231-15

EDILENE G
no CRC

Reg.

CPF:

DE OLIVEIRA
BA aob o No.
571.688 815-15

EM.

*»

(sde Carvolho

fegoeiro
fl; Pftgio Pwewial e Eletrônico
Ponaria n» OO2/ÍO20

WA COWS TfltiÇÁO E SERVIÇOS 0£ EOífiCACO£=

01-7134004)001-0^
Cfintl«
e Araújo Silva

âlAPoio
ai c Eletrônico
/2(U0

A

026203

^ '

'

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Esto relatório tem por ubjclivo apresentar o.s resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dus respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social du Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/05/2020 I 1:35:5*

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: VVA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIREL
CNPJ:01.7l3.40U/0001-07

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitamos In idôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inflexibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado tia consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Orgào Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acossara certidão original no portal do órgão gestor, clique AjjjJj.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurid/ca vija atender aos princípios de simplificação e
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TCÒ

Decreto n" 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Romuoldode\aújo5i/vo

fàwtá&tme Carvalho
n9 002/2020

tipedc^polo

§ÍMõ Evônio da Silva
ècjylpe de Apoio

ã Pfçíío P'«encial e ílettônuo

«níiitn» 002/2020
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018,
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: CLEBSON DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 978.685.231-15

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que. na presente data, o (a) requerente1

acima idcntificado(a) NÃO CONSTA da rela vã o de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos

lermos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos atndcnaiúrios. aqueles cujas condenações icnham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações eslejam suspensas em razão
de imerposição de recurso com eleito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:37:49 do dia 18/05/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
htms://contas.tcu.i:ov.hr/oals/r?n-INlDONRO:VRRIFIC:A
Código de controle da certidão: EIQYI 805201

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará'

ncnlo.

Homuoldo de Alam Silva
Equipe de Apoto

g

t qwtn Oi Pm» írrtfKiji t Eletrônico

•>n

n*OW/Í020

(quik ctt p'eiio PítietKÍil e Eletrônico
Portaria n» 00I/Í0Z0

Silvio Evônio da Silva
Equipe de Apoio

SStf""

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/05/2020 às 11:40) NÀO CONSTA no Cadastro
Nacional

de

Condenações

Cíveis

por Ato de

Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CPF n° 978.685.231-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em hUp://divulQ3candcontas.t$e.ius.br/'

Esta certidão é expedida graluitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
5EC2.9E40.9441.1800 no seguinte endereço: https://www._cnj.iu$.br/improbidade adm/autenlicar certidao.php

Geiondr^SflcresdeCorvol/io
Pi

P-<ndiiint 002/2010

Gerado em: 18/05/2020 as 11:40:00

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Pflgino 1/1
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

97868523115

CNPj/CPF 00 SANCIONADO

6

glenhum registro encontrado

uaía/j rw-irtahranenaroriria

S

DETALHAR

Data da última atualização: 16/05/2020 10:15:05

Data da consulta: 18/05/2020 11:39:32

CPF/CNPJ:

FILTROS APLICADOS:

1 tí/US/ÜUiíU

NOME DO SANCIONAOO
UF DO SANCIONADO
SAN CION ADORA

ÓRGÃO/ENTIDADE

TIPO OA SANÇÃO

LIMPAR

DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro ae Empresas inidõneas e Suspensas ■ C(£ib - Portai da transparência

QUANTIDADE
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MUNICÍPIO DE CORIBE
Equipe de Pregão

PARECER

A COMISSÃO DE PREGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE, ESTADO
DA BAHIA, sub assinada, constituída através da Portaria n.° 002/2020, após examinar a

proposta apresentada pela empreso participante da licitação em forma de PREGÃO
PRESENCIAL PARA O REGISTRO DE PREÇOS N.° 007/2020, e tendo em vista os preços

e demais condições oferecida por esta, obedecidas às exigências legais e regulamentares,
decide emitir parecer favorável à assinatura da Ata de Registro de Preços com a empresa:
WA

Construção

e

Serviços

de

Edificações

Eireli,

registrada

no

CNPJ

n.°

01.713.400/0001-07, situada a Ruo Teixeira de Freitos, 1364, Sala 02, Centro, Santa
Maria da Vitória, Bahia, vencedor com o valor global estimado de R$ 575.856,00

(quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais), objetivando o
registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa para a execução de
serviços

de

diversos

profissionais

horistas

destinodos

a

ampliação

da

cobertura

assistencial como uma das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção

e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal
de Saúde de Coribe - Bahia.

Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal, para homologação.
Coribe - Bahia, 18 de maio de 2020.

joares de Carvalho
Pregoeiro

7
Romualdo de Araújo Silva

Equipelde Apoio

Silvio Evânio da Silva

Equipe de Apoio

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro • Coribe • Bahia ■ CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 /3480.2130
CNPf n.a 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DECORIBE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Atendendo o decisão do Equipe de Pregão Presencial de Licitação do Prefeitura

Municipal de Coribe, Estado da Bahia, referente oo Pregão Presenciol n.° 007/2020, fica
adjudicado a empresa: WA Construção e Serviços de Edificações Eireli, registrada no
CNPJ n.° 01713.400/0001-07, situado a Rua Teixeira de Freitas,

1364, Sala 02,

Centro, Santo Maria da Vitória, Bahio, vencedor com o valor global de R$ 575.856,00
(quinhentos e setenta e cinco mil oitocentos e cinqüenta e seis reais), objetivando o
registro de preços poro futuros e eventuais controtações de empresa para o execução de

serviços

de

diversos

profissionais

horisias

destinados

a

ampliação

da

cobertura

assistenciol como uma dos medidos temporárias e emergenciais das ações de prevenção

e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal
de Saúde de Coribe - Bahia.

Coribe - Bahio, 1 8 de moio de 2020.

GesancU&£6áres de Carvalho
Pregoeiro

Rua Bandeirantes, 285 - Centro ■ Coribe - Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120/ 3480.2130
CNPI n.P 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

Pregão Presencial n.2 007/2020

PROPOSTA FINAL

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Coribe ■ Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPI n.° 13.912.084/0001-81
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MUNICÍPIO DE CORIBE

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
A

Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: Pregão Presencial n.a 007/2020
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços realinhada

relativa ao objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e
declarações exigidas no Edital do Pregão Presencial em epígrafe.
1.

o

Identificação do Licitante:

a.

Razão Social: WA Construção e Serviços de Edificações Eireli

b.

CNPJn.2; 01.713.400/0001-07

c.

Inscrição Municipal: 000.420/001-55

d.

Endereço completo: Rua Arnaldo Pereira, n« 01, Centro, Santa Maria da Vitória - Bahia.

e.

Telefone, fax, e-mail: (77) 99199-0565 / (77) 99100-2300.

f.

Banco, Agência e n.s da conta corrente: Banco do Brasil - Agência: 0569-X - Conta
Corrente: 37.790-2.

2.

Condições Gerais da Proposta:

a.

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de suaapresentação;

b.

O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos

quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração,
inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra,

salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros,

peças de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer outras
despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o
cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

o

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:
a. Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele
estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância
de entendimento com relação ao Edital;

b. Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida
na Lei n.» 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;

c. Em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto

licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto;

d. Informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso
venha a ocorrer.

4. Condições de Pagamento:
a. O prazo para pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, do mês subsequente ao

vencimento úteis, com os quantitativos solicitados, com a devida conferência e liberação do
órgão solicitante e/ou fiscalizador.

ÍÍ:i Amaldo Pereir3'Ol CenUo-Santa Wana & Vitória -8A
wasamavi©hotrnail com | CNPl: Oi JI3.-10Ü/00O1-07.

BÂ
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

5. Proposta de Preços

Funções

Item

O

Número

Hora

Estimado de

Estimada

Profissionais

por Dia

N*

Dias

Horas

Registradas

Valor por

Máximas

Hora

Valor Total

l

Apoio Administrativo

3

6

150

2700

12,09

32.643,00

2

Técnico de Enfermagem

8

6

150

7200

13,97

100.584,00

3

Enfermeiro

4

6

150

3600

35,30

127.080,00

4

Motorista

4

6

150

3600

12,09

43.524,00

5

Recepcionista

4

6

150

3600

12,09

43.524,00

6

Vigia

S

6

150

4500

12,09

54.40S.00

7

Visitador Sanitário

4

6

150

3600

12,09

43.524,00

8

Aux. Serviços Gerais

8

6

150

7200

12,09

87.048,00

9

Oigitador

4

6

150

3600

12,09

43.524,00

TOTAL GERAL

575.856,00

O valor unitário proposto do Item 01 é de RS 12,09 (doze reais e nove centavos), o que perfaz o
valor total do Item em R$ 32.643,00 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais); O

valor unitário proposto do Item 02 é de R$ 13,97 (treze reais e noventa e sete centavos), o que
perfaz o valor total do Item em R$ 100.584,00 (cem mil, quinhentos e oitenta e quatro reais); O

valor unitário proposto do Item 03 é de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos), o que
perfaz o valor total do Item em R$ 127.080,00 (cento e vinte e sete mil e oitenta reais); O valor
unitário proposto do ttem 04 é de R$ 12,09 (doze reais e nove centavos), o que perfaz o valor
total do Item em R$ 43.524,00 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais); O valor
unitário proposto do Item 05 é de R$ 12,09 (doze reais e nove centavos), o que perfaz o valor
total do Item em R$ 43.524,00 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais); O valor

unitário proposto do ttem 06 é de R$ 12,09 (doze reais e nove centavos), o que perfaz o valor
total do Item em R$ 54.405.00 (cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais); O valor
unitário proposto do Item 07 é de R$ 12,09 (doze reais e nove centavos), o que perfaz o valor

total do Item em R$ 43.524,00 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais); O valor

O

unitário proposto do Item 08 é de R$ 12,09 (doze reais e nove centavos), o que perfaz o valor
total do Item em R$ 87.048.00 (oitenta e sete mil e quarenta e oito reais); 0 valor unitário
proposto do Item 09 é de R$ 12,09 (doze reais e nove centavos), o que perfaz o valor total do
Item em R$ 43.524,00 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais), que perfazem o
valor global da proposta em R$ 575.856,00 (quinhentos e setenta e cinco mil e oitocentos e
cinqüenta e seis reais).

Santa Maria da Vitória - BA, 19 de maio de 2020.

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI
CNPJ n.9 01.713.400/0001-07
urélio Borges Ferreira
RG n9 393096385 SSP/SP
CPFne 023.240.335-00

Procurador / Representante

Rua Arnaldo Pereiro, 01, Ceniro. Santa Maria da Vitória - BA
wasarnsviitEhotrnailcorn l CNPJ: 01.7i3.400/0001-07.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
APOIO ADMINISTRATIVO

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO • HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

8

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Apoio Administrativo

R$

1.045,00
Valor (R$)

Total da Remuneração

RS

1.045,00

RS

1.045,00

|MÓDULO 2 • ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO

O

GRUPO A
Al

INSS - empregador

20,00%

209,00

A2

SESC ou SESI

1,50%

15,68

A3

SENACouSENAI

1,00%

10,45

A4

INCRA

0,20%

2,09

A5

SEBRAE

0,60%

6,27

A6

Salário-Educação

2,50%

26,13

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

31,35

A8

FGTS

8,00%

83,60

36,80%

384,57

TOTAL

GRUPO B

o

BI

Repouso Semanal Remunerado

17,97%

187,79

82

Feriados

3,97%

41,49

B3

Auxilio Enfermidade

0,90%

84

138 Salário

B5

9,41

10,84%

113,28

Licença Paternidade

0,07%

0,73

B6

Faltas Justificadas

0,72%

7,52

B7

Dias de Chuva

2,01%

21,00

88

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

1,15

B9

Férias Gozadas

8,26%

86,32

Salário Maternidade

0,03%

0,31

B10

TOTAL

44,88%

469,00

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

52,25

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

1,25

C3

Férias Indenizadas

5,05%

52,77

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

39,81

C5

indenização Adicional
TOTAL

0,42%

4,39

14,40%

150,47

16,52%

172,63

GRUPO D
Dl

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

D2

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de

4,60

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44%

TOTAL

16,96%

177,23

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale Transporte
1

Vales por dia

Valor Unitário (R$)

Valor (R$)

Dias Trabalhados
22

-

-

Desconto de Vale Transporte

o

Valor (RS)

Perecentual [%)

Base de Cálculo (R$)

I(A)

-

6,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Desconto (R$)

Custo Total (R$)

1 (B)

Custo Efetivo (RS)
-

-

-

Vale Refeição
Valor Diário (R$)

II

Custo Total (RS)

Dias Trabalhados
-

22

-

Desconto de Vale Refeição

Base de Cálculo (R$)

M (A)

Valor Desconto (RS)

Perecentual (%)
•

20,00%

-

Custo Efetivo do Vale Refeição

Desconto (R$)

Custo Total |R$)

II (B)

-

Custo Efetivo (RS)
-

-

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Transporte (R$)

3.1

o

Vale Refeição (R$)
-

Valor(RS)
-

-

MÓDULO 4-INSUMOS
Insumos dos Uniformes

Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)
3.407,54

Valor (RS)

1,55%

52,82

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS • 2020
2016

IPCA ACUMULADO 2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1
Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

MÓDULO S - LDI E TRIBUTAÇÃO
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Custo Mensal
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LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
3,00%

Despesas Administrativas e Operacionais
Lucro

5,01%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

8,01%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COF1NS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULOS

O

RS

Valor

Tributação Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas
182,56

R$

197,14

RS

379,70

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA

Remuneração

RS

1.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mao de obra

RS

1.181,27

RS

Benefícios Mensais e Diários
Insumos de Mõo de Obro

RS

52,82

cm

RS

379,70

R$

2.658,79

VALOR TOTAL

HORAS MENSAIS

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

O

220
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

B

tnsalubridade 15%

Técnico em Enfermagem

RS
Valor (R$)

RS
Total da Remuneração

o

1.045,00

1.045,00

RS

156,75

RS

1.201,75

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
GRUPO A
Al

INSS-empregador

20,00%

240,35

A2

SESCouSESI

1,50%

18,03

A3

SENACouSENAI

1,00%

12,02

A4

INCRA

0,20%

2,40

A5

SE8RAE

0,60%

7,21

A6

Salário-Educação

2,50%

30,04

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

36,05

A8

FGTS

8,00%

96,14

36,80%

442,24

TOTAL
GRUPO B

o

BI

Repouso Semanal Remunerado

17,97%

215,95

B2

Feriados

3,97%

47,71

B3

Auxilio Enfermidade

0,90%

10,82

B4

13» Salário

10,84%

130,27

B5

Licença Paternidade

0,07%

0,84

B6

Faltas Justificadas

0,72%

8,65

B7

Dias de Chuva

2,01%

24,16

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

1,32

B9

Férias Gozadas

8,26%

99,26

Salário Maternidade

0,03%

B10

TOTAL

44,88%

0,36
539,34

GRUPO C
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

1,44

C3

Férias Indenizadas

5,05%

60,69

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

Indenização Adicional

45,79

C5

0,42%
TOTAL

14,40%

60,09

5,05
173,06

GRUPO D
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Dl
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

198,53

16,52%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de

5,29

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44%

TOTAL

16,96%

203,82

Encargos Sociais

1.358,46

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale Transporte
1

Valor Unitário (ft$)

Vales por dia

Valor (RS)

Dias Trabalhados
22

-

-

Desconto de Vale Transporte

O

Base de Cálculo (R$)

HA)

Valor (R$)

Perecentual (%)
-

6,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte
Custo Total (R$)

I(B)

Desconto (RS)
-

Custo Efetivo (RS)
-

-

Vale Refeição

Valor Diário (R$)

II

Custo Total (RS)

Dias Trabalhados
-

22

-

Desconto de Vale Refeição

Base de Cálculo (RS)

II (A)

Perecentual(%)
-

Valor Desconto (R$)

20,00%

-

Custo Efetivo do Vale Refeição

Custo Total (R$)

H (B)

Desconto (R$)
-

Custo Efetivo (RS)
-

-

VALOR DOS BENEFÍCIOS

O

Vale Transporte (R$)

3.1

Vale Refeição (RS)
-

Valor (RS)
-

-

MÓDULO 4-INSUMOS
Insumos dos Uniformes

Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)
3.918,67

Valor (RS)

1,55%

60,74

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO 2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1
Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

Custo Mensal
60,74

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO

Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA Ul. '13.400/0001-07
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LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
3,00%

Despesas Administrativas e Operacionais
Lucro

5,60%

TOTAL • LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

8,60%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5

O

Tributação Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

RS

225,40

RS

226,71

Valor

RS

452,11

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

R$

1.201,75

Encargos Sociais e Benefícios sobre o mõo de obra

R$

1358,46

Benefícios Mensais e Diários

RS

Insumos de Mão de Obro

R$

cm
VALOR TOTAL

RS

452,11

R$

3.073,06

R$

13,97

HORAS MENSAIS

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

O

Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/0001-07
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ENFERMEIRO

|MÓDULO 1 • REMUNERAÇÃO • HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

RS

2.650,00

B

Insatubridade 15%

RS

397,50

RS

3.047,50

Enfermeiro

RS
Valor (R$)

Total da Remuneração

O

2.650,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
GRUPO A
Al

INSS -empregador

A2

SESC ou SHSI

A3
A4

20,00%

609,50

1,50%

45,71

SENACouSENAI

1,00%

30,48

INCRA

0,20%

6,10

A5

SE8RAE

0,60%

18,29

A6

Salário-Educação

2,50%

76,19

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

91,43

A8

FGTS

8,00%

243,80

36,80%

1.121,50

17,97%

547,64

3,97%

120,99

TOTAL
GRUPOB

o

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

feriados

B3

Auxilio Enfermidade

B4

13« Salário

B5

Licença Paternidade

0,07%

2,13

B6

Faltas Justificadas

0,72%

21,94

B7

Dias de Chuva

2,01%

61,25

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

3,35

B9

Férias Gozadas

8,26%

251,72

Salário Maternidade

0,03%

0,91

B10

TOTAL

0,90%

27,43

10,84%

330,35

44,88%

1.367,71

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

152,38

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

3,66

C3

Férias Indenizadas

5,05%

153,90

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

116,11

C5

Indenização Adicional
TOTAL

0,42%

12,80

14,40%

438,85

GRUPO D

Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro. Santa Maria da Vitória wasamavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/0001-07
0*

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

Dl
D2

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

503,45

16,52%

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de

13,41

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44%

TOTAL

16,96%

516,86

Encargos Sociais

3.444,92

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Valor (RS)

Dias Trabalhados
22

-

-

Desconto de Vale Transporte

o

Base de Calculo (R$)

I{A)

Valor (RS)

Perecentual (%)
-

6,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Custo Efetivo (RS)

Desconto (R$)

Custo Total (RS)

KB)

-

-

-

Vale Refeição

Valor Diário (RS)

II

Custo Total (RS)

Dias Trabalhados
-

22

-

Desconto de Vale Refeição

Base de Cálculo (RS)

H IA)

Valor Desconto (RS)

Perecentual {%)
-

20,00%

-

Custo Efetivo do Vale Refeição

Desconto (RS)

Custo Total (RS)

II (B)

*

Custo Efetivo (R$)
-

-

VALOR DOS BENEFÍCIOS

o

Vale Transporte (RS)

3.1

Vale Refeição (RS)
-

Valor (RS)
-

-

MÓDULO 4-INSUMOS
Insumos dos Uniformes
Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)
9.937,34

Valor (RS)

1,55%

154,03

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO 2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1
Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

Custo Mensal
154,03

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO

W» COJíSTSuÇÂO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES ci?cl
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LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

5,20%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

8,20%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COF1NS

3,00%

ISSQN

5.00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

O

RS

545,01
-

RS

Valor

574,92

RS

1.119,93

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA

Remuneração

R$

3.047,50

Encargos Sociais e Beneficios sobre a mão de obra

R$

3.444,92

R$

Benefícios Mensais e Diários
Insumos de MÕo de Obra

RS

154,03

cm

R$

1.119,93

R$

7.766,38

VALOR TOTAL

220

HORAS MENSAIS

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

R$

35,30

O

V» CONSTRUÇÃO E SERWÇOS OE EWCAÇÒK :"•:
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOTORISTA

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Motorista

RS

1 045,00

Valor (RS)
Total da Remuneração

RS

1 045,00

RS

1 .045,00

MÓDULO 2 • ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO

o

GRUPO A
Al

INSS-empregador

A2

A3

20,00%

209,00

SESC ou SESl

1,50%

15,68

SENACouSENAI

1,00%

10,45

A4

INCRA

0,20%

2,09

A5

SEBRAE

0,60%

6,27

A6

Salário-Educação

2,50%

26,13

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

31,35

A8

FGTS
TOTAL

8,00%

83,60

36,80%

384,S7

17,97%

187,79

GRUPOB
BI

o

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

41,49

B3

Auxilio Enfermidade

0,90%

9,41

B4

13» Salário

10,84%

113,28

B5

Licença Paternidade

0,07%

0,73

B6

Faltas Justificadas

0,72%

7,52

B7

Dias de Chuva

2,01%

21,00

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

1,15

B9

Férias Gozadas

8,26%

86,32

B10

Salário Maternidade

0,03%
TOTAL

0,31

44,88%

469,00

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

1,25

C3

Férias Indenizadas

5,05%

52,77

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

39,81

CS

Indenização Adicional

0,42%

4,39

14,40%

150,47

16,52%

172,63

TOTAL

52,25

GRUPO D
Dl

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

D2

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de

4,60

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44%

TOTAL

16,96%

177,23

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Valor (RS)

Dias Trabalhados
22

-

-

Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (R$)

HA)

O

Valor (R$)

Perecentual {%)
-

6,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Desconto (R$)

Custo Total (RS)

1(B)

-

Custo Efetivo (RS)
-

-

Vale RefeiçSo

Valor Diário (R$)

II

Custo Total (R$)

Dias Trabalhados
-

22

-

Desconto de Vale Refeição

Base de Cálculo (R$)

II (A)

Valor Desconto (RS)

Perecentual (%)
-

20,00%

-

Custo Efetivo do Vale RefeiçSo

Custo Total (R$)

II (B)

Desconto (R$)

Custo Efetivo (RS)
•

-

-

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Transporte (R$)

3.1

O

Valor(RS)

Vale Refeição (RS)
-

-

-

MÓDULO 4-INSUMOS
Insumos dos Uniformes

Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)
3.407,54

Valor (RS)

1,55%

52,82

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020

2016

IPCA ACUMULADO 2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

VALOR DO MÓDULO 4
SU8MÓDULO4.1

Custo Mensal

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

52,82

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO

%mmmòíim
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

5,02%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

8,02%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,0096

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5

O

RS

Valor

Tributação Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

182,78

RS

197,14

RS

379,92

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA

Remuneraçõo

R$

1.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mao de obra

R$

1.181,27

R$

Benefícios Mensais e Diários

RS

Insumos de Mão de Obra
CITL
VALOR TOTAL

52,82

R$

379,92

R$

2.659,01

R$

12,09

HORAS MENSAIS

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

220
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
RECEPCIONISTA

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO • HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Recepcionista

RS
Valor (R$)

Total da Remuneração

O

1.045,00

R$

1.045,00

RS

1.045,00

|m6DULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
GRUPO A
Al

tNSS- empregador

A2

A3

20,00%

209,00

SESC ou SESI

1,50%

15,68

SENACouSENAI

1,00%

10,45

A4

INCRA

0,20%

2,09

A5

SEBRAE

0,60%

6,27

A6

Salário-Educação

2,50%

26,13

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

31,35

A8

FGTS
TOTAL

8,00%

83,60

36,80%

384,57

17,97%

187,79

GRUPO 8
BI

o

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

3,97%

41,49

B3

Auxilio Enfermidade

0,90%

9,41

B4

13» Salário

10,84%

113,28

B5

Licença Paternidade

0,07%

0,73

B6

Faltas Justificadas

0,72%

7,52

87

Dias de Chuva

2,01%

21,00

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

1,15

B9

Férias Gozadas

8,26%

86,32

Salário Maternidade

0,03%

B10

TOTAL

44,88%

0,31

469,00

GRUPO C
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

1,25

C3

Férias Indenizadas

5,05%

52,77

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

39,81

CS

Indenização Adicional

0,42%
TOTAL

52,25

4,39

14,40%

150,47

16,52%

172,63

GRUPO D
Dl

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

D2

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de

4,60

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44%

TOTAL

16,96%

177,23

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 • BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Valor (RS)

Dias Trabalhados
22

-

-

Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

KA)

O

Valor (RS)

Perecentual(%)
-

6,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Desconto (RS)

Custo Total (R$)

I{B)

-

Custo Efetivo (RS)
-

-

Vale Refeição

Valor Diário (RS)

II

Custo Total (RS)

Dias Trabalhados
-

22

-

Desconto de Vale Refeição

Base de Cálculo (RS)

H (A)

Perecentual (%)
-

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Custo Efetivo do Vale Refeição

Custo Total (RS)

II (B)

Desconto (RS)
-

Custo Efetivo (RS)
-

-

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Transporte (RS)

3.1

o

Vale Refeição (RS)
-

Valor(RS)
-

-

MÓDULO 4-INSUMOS
Insumos dos Uniformes
Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)
3.407,54

Valor (RS)

1,55%

52,82

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO 2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

VALOR DO MÓDULO 4

SUBMÓDULO4.1

Custo Mensal

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

52,82

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
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LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

5,02%

TOTAL • LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

8,02%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO S
Lucro e Despesas Indiretas

O

RS

Tributação Sobre o Faturamento

182,78

RS

197,14

Valor

RS

379,92

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

RS

1.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obro

R$

1.18127

Benefícios Mensais e Diários

RS
RS

Insumos de Mão de Obra
CiTL
VALOR TOTAL

R$

379,92

R$

2.659,01

RS

12,09

HORAS MENSAIS

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

O
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
VIGIA
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

8

Salário Base do Município de Coribe

11

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Vigia

RS
Valor (R$)
Total da Remuneração

O

1 04S,00

RS

1 045,00

R$

1 .045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
GRUPO A
Al

INSS - empregador

A2

SESCouSESI

A3
A4

20,00%

209,00

1,50%

15.68

SENACouSENAI

1,00%

10,45

INCRA

0,20%

2.09

A5

SEBRAE

0,60%

6.27

A6

Salário-Educação

2,50%

26,13

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

31.35

AS

FGTS

8,00%

83,60

36,80%

384,57

17,97%

187,79

3,97%

41,49

TOTAL

GRUPO B

O

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

B3

Auxilio Enfermidade

B4

13« Salário

B5

0,90%

9,41

10,84%

113,28

Licença Paternidade

0,07%

0.73

B6

Faltas Justificadas

0,72%

7,52

B7

Dias de Chuva

2,01%

21.00

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

1,15

B9

Férias Gozadas

8,26%

86,32

Salário Maternidade

0,03%

0,32

B10

TOTAL

44,88%

469,00

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

52,25

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

1,25

C3

Férias Indenizadas

5,05%

52,77

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

39.81

C5

Indenização Adicional

0,42%

4,39

14,40%

150,47

16,52%

172,63

TOTAL

GRUPO D
01

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
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HA

02

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de

4,60

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44%

TOTAL

16,96%

177,23

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale Transporte
1

Valor Unitário (R$)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (RS)

22

-

-

Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (R$)

HA)

O

Valor (RS)

Perecentual (%)
-

6,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Desconto (RS)

Custo Total (RS)

MB)

-

Custo Efetivo (RS)
-

-

Vale Refeição
Valor Diário (RS)

II

Custo Total (RS)

Dias Trabalhados
-

22

-

Desconto de Vale Refeição

Base de Cálculo (R$)

H(A)

Perecentual (%)
-

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Custo Efetivo do Vale Refeição

Custo Total (R$)

11 (B)

Desconto (RS)
-

Custo Efetivo (RS)
-

-

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Transporte (R$)

3.1

O

Vale Refeição (RS)
-

Valor (RS)
-

-

MÓDULO 4-INSUMOS
Insumos dos Uniformes

Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)
3.407,54

Valor (RS)

1,55%

52,82

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO 2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1

Custo Mensal

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

52,82

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

5,02%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

8,02%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO S
Lucro e Despesas Indiretas

o

RS

Tributação Sobre o Faturamento

182,78

RS

Valor

197,14

R$

379,92

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

R$

1.045,00

Encargos Sociois e Benefícios sobre a mão de obra

R$

1.181,27

RS

Benefícios Mensais e Diários

R$

insumos de Mõo de Obra
CITL
VALOR TOTAL

RS

379,92

R$

2.659,01

RS

12,09

HORAS MENSAIS

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

52,82
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
VISITADOR SANITÁRIO
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Visitador Sanitário

RS
Valor (RS)
Total da Remuneração

o

1 045,00

RS

1 045,00

RS

1 .045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
GRUPO A
Al

INSS-empregador

20,00%

209,00

A2

SESC ou SESI

1,50%

15,68

A3

SENACouSENAI

1,00%

10,45

A4

INCRA

0,20%

2,09

A5

SEBRAE

0,60%

6,27

A6

Salário-Educação

2,50%

26,13

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

31,35

AS

FGTS

8,00%

83,60

36,80%

384,57

TOTAL
GRUPO B

o

BI

Repouso Semanal Remunerado

17,97%

187,79

B2

Feriados

3,97%

41,49

B3

Auxilio Enfermidade

0,90%

9,41

B4

13» Salário

10,84%

113,28

BS

Licença Paternidade

0,07%

0,73

B6

Faltas Justificadas

0,72%

7,52

B7

Dias de Chuva

2,01%

21,00

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

1,15

B9

Férias Gozadas

8,26%

86,32

Salário Maternidade

0,03%

0,31

B10

TOTAL

44,88%

469,00

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

1,25

C3

Férias Indenizadas

5,05%

52,77

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

39,81

C5

Indenização Adicional

0,42%
TOTAL

52,25

4,39

14,40%

150,47

16,52%

172,63

GRUPO D
Dl

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

D2

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de

4,60

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44%

TOTAL

16,96%

177,23

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale Transporte
1

Valor Unitário (R$)

Vales por dia

Valor (RS)

Dias Trabalhados
22

■

-

Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

I(A)

O

Valor (RS)

Perecentual (%)
-

6,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Desconto (RS)

Custo Total (RS)

MB)

Custo Efetivo (RS)
-

-

-

Vale Refeição

Valor Diário (RS)

II

Custo Total (RS)

Dias Trabalhados
-

22

-

Desconto de Vale Refeição
Base de Cálculo (RS)

II (A)

Valor Desconto (R$)

Perecentual(%)
-

20,00%

-

Custo Efetivo do Vale Refeição

Custo Total (RS)

II (B>

Desconto(RS)
-

Custo Efetivo (RS)
-

-

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Transporte (RS)

3.1

o

Vale Refeição (RS)
-

Valor(RS)
-

-

MÓDULO 4-INSUMOS
Insumos dos Uniformes

Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)
3.407,54

Valor (RS)

1,55%

52,82

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO 2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1
Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

Custo Mensal
52,82

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO

W« CONSTRUÇÃO £ SERVIÇOS OE EDlFíCACÒES -: - f í
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LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

5,02%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

8,02%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

O

R$

182,78

RS

Valor
197,14

RS

379,92

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
VALOR

CATEGORIA

Remuneração

R$

1.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

R$

1.181,27

RS

Benefícios Mensais e Diários

52,82

RS

Insumos de Mão de Obra
C1TL
VALOR TOTAL

RS

379,92

RS

2.659,01

R$

12,09

HORAS MENSAIS

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

220
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Auxiliar Serviços Gerais

R$
Valor (R$)

Total da Remuneração

O

1.045,00

RS

1.045,00

RS

1.045,00

MÓDULO 2 • ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
GRUPO A
Al

INSS-empregador

A2

SESCouSESI

20,00%

209,00

1,50%

15,68

A3

SENACouSENAI

1,00%

10,45

A4

INCRA

0,20%

2,09

A5

SEBRAE

0,60%

6,27

A6

Satário-Educação

2,50%

26,13

A7

SAT-GIL/RAT

3,00%

31,35

A8

FGTS

8,00%

83,60

36,80%

384,57

17,97%

187,79

3,97%

41,49

TOTAL

GRUPO B

o

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

B3

Auxilio Enfermidade

B4

13» Salário

B5

0,90%

9,41

10,84%

113.28

Licença Paternidade

0,07%

0,73

86

Faltas Justificadas

0,72%

7,52

B7

Dias de Chuva

2,01%

21,00

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

1.15

89

Férias Gozadas

8,26%

86,32

Salário Maternidade

0,03%

0,31

B10

TOTAL

44,88%

469,00

GRUPOC
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

52,25

C2

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

1.25

C3

Férias Indenizadas

5,05%

52,77

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

39,81

C5

Indenização Adicional

0,42%
TOTAL

4.39

14,40%

150,47

16,52%

172,63

GRUPO D
Dl

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

02

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de

4,60

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44%

TOTAL

16,96%

177,23

Encargos Sociais

1.181,27

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Vale Transporte
1

Valor Unitário (R$)

Vales por dia

Dias Trabalhados

Valor (R$)

22

-

-

Desconto de Vale Transporte

I(A)

o

Base de Cálculo (RS)

Perecentual (%)
-

Valor (RS)

6,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Custo Total (R$)

I(B)

Custo Efetivo (RS)

Desconto (R$)
-

-

-

Vale Refeição

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados
-

Custo Total (R$)

22

-

Desconto de Vale Refeição

Base de Cálculo (RS)

II (A)

Valor Desconto (RS)

Perecentual (%)
-

20,00%

-

Custo Efetivo do Vale Refeição

Custo Total (R$)

II (B)

Desconto (R$)
-

Custo Efetivo (RS)
-

-

VALOR DOS BENEFÍCIOS

o

Vale Refeição (R$)

Vale Transporte (R$)

3.1

-

Valor (RS)
-

-

MÓDULO 4- INSUMOS
Insumos dos Uniformes

Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)
3.407,54

Valor (R$)

1,55%

52,82

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS • 2020
2016

IPCA ACUMULADO 2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1
Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

Custo Mensal
52,82

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

5,02%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

8,02%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,6596

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULOS
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

o

RS

182,78

RS

197,14

Valor

R$

379,92

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR

CATEGORIA

VALOR

Remuneraçõo

R$

1.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre a mão de obra

RS

1.181,27

RS

Benefícios Mensais e Diários

RS

Insumos de Mão de Obro
cm
VALOR TOTAL

RS

379,92

R$

2.659,01

R$

12,09

HORAS MENSAIS

VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

52,82

220

O

W COMSfSUÇJOE SE»WÇaSO€EnFlCACÕES = =-Ba

Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro. Santa Maria da Vitória - BA
wasamavi@hotmail.com | CNPJ: 01.713.400/0001-07

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5a28fdd-11b3-4b37-b005-da2ac9276418

w

WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIGITADOR

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO - HORISTAS
1

Dados do Salário

A

Tipo de serviço e Categoria Profissional

B

Salário Base do Município de Coribe

II

Composição da Remuneração

A

Salário Base para 40h

Digitador

RS
Valor (R$)
Total da Remuneração

o

1 045,00

RS

1 045,00

R$

1 .045,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
GRUPO A
Al

INSS-empregador

20,00%

209,00

A2

SESCouSESI

1,50%

15,68

A3

SENACouSENAI

1,00%

10,45

A4

INCRA

0,20%

2,09

A5

SEBRAE

0,60%

6,27

A6

Salário-Educação

2,50%

26,13

A7

SAT- GIL/RAT

3,00%

31,35

A8

FGTS

8,00%

83,60

36,80%

384,57

17,97%

187,79

3,97%

41,49

TOTAL
GRUPO B

o

BI

Repouso Semanal Remunerado

B2

Feriados

B3

Auxilio Enfermidade

B4

13» Salário

B5

B6

0,90%

9,41

10,84%

113,28

Licença Paternidade

0,07%

0,73

Faltas Justificadas

0,72%

7,52

B7

Dias de Chuva

2,01%

21,00

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

0,11%

1,15

Férias Gozadas

8,26%

86,32

Salário Maternidade

0,03%

B9
B10

TOTAL

0,31

44,88%

469,00

GRUPO C
Cl

Aviso Prévio Indenizado

5,00%

a.

Aviso Prévio Trabalhado

0,12%

1,25

Férias Indenizadas

5,05%

52,77

C4

Depósito Resc. sem Justa Causa

3,81%

39,81

cs

Indenização Adicional
TOTAL

52,25

0,42%

4,39

14,40%

150,47

16,52%

172,63

GRUPO D
Dl

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
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D2

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de

\

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL

4,60

0,44%

\

MÓDULO 3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

16,9696

177,23

Encargos Sociais

1 .181,27

1

Vale Transporte
1

Valor Unitário (RS)

Vales por dia

Valor (RS)

Dias Trabalhados
22

-

-

Desconto de Vale Transporte

Base de Cálculo (RS)

I(A)

o

Perecentual (%)
-

Valor (R$)

6,00%

-

Custo Efetivo do Vale Transporte

Custo Total (RS)

I(B)

Desconto |R$)
-

Custo Efetivo (RS)
-

-

Vale Refeição

Valor Diário (RS)

II

Dias Trabalhados
-

Custo Total (RS)

22

-

Desconto de Vale Refeição

Base de Cálculo (RS)

11 (A)

Perecentual (%)
-

Valor Desconto (RS)

20,00%

-

Custo Efetivo do Vale Refeição

Custo Total (RS)

M (B)

Desconto (R$)
-

Custo Efetivo (RS)
-

-

VALOR DOS BENEFÍCIOS
Vale Transporte (R$)

3.1

o

Vale Refeição (R$)
-

Valor(RS)
-

-

MÓDULO 4-INSUMOS
Insumos dos Uniformes

Base de Cálculo (RS)

4.1

Percentual (%)
3.407,54

Valor (RS)

1,55%

52,82

INSUMOS DOS UNIFORMES PARA SERVIÇOS - 2020
2016

IPCA ACUMULADO 2016/19

AUMENTO

TOTAL

1,37%

17,31%

0,24%

1,61%

VALOR DO MÓDULO 4
SUBMÓDULO4.1

Custo Mensal

Total dos Uniformes sob Base de Cálculos

52,82

MÓDULO 5 - LDI E TRIBUTAÇÃO

ÇÇ
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

Despesas Administrativas e Operacionais

3,00%

Lucro

5,02%

TOTAL - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

8,02%

TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO
PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSQN

5,00%

TOTAL - TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO

8,65%

VALOR DO MÓDULO 5
Tributação Sobre o Faturamento

Lucro e Despesas Indiretas

o

RS

182,78

R$

Valor

197,14

RS

379,92

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR
CATEGORIA

VALOR

Remuneração

R$

1.045,00

Encargos Sociais e Benefícios sobre o mão de obra

R$

1.181,27

R$

Benefícios Mensais e Diários
Insumos de MÕo de Obra

R$

an
VALOR TOTAL

52,82

R$

379,92

R$

2.659,01

R$

12,09

HORAS MENSAIS
VALOR TOTAL MÁXIMO POR HORA

220
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WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE CORIBE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Atendendo a decisão da Equipe de Pregão Presencial da Prefeitura
Municipal de Coribe, Estado da Bahia, referente a licitação ao Pregão n.° 007/2020,

fica homologada a adjudicação feita à empresa: WA Construção e Serviços de
Edificações Eireli, registrada no CNPJ n.° 01.713.400/0001-07, situada a Rua Teixeira

de Freitas, 1364, Sala 02, Centro, Santa Maria da Vitória, Bahia, vencedor com o valor
global de R$ 575.856,00 (quinhentos e setenta e cinco mil oitocentos e cinqüenta e
seis reais), objetivando o registro de preços para futuras e eventuais contratações de

empresa para a execução de serviços de diversos profissionais horistas destinados a
ampliação

da

cobertura

assistencial

como

uma

das

medidas

temporárias

e

emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da
pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.
Autorizo, portanto, o registro dos preços dos serviços de que trata a
presente licitação.

Coribe - Bahia, 29 de maio 2020.

Rocha

Prefeitf
Município de Coribe

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Coribe - Bahia ■ CEP 47.690-000

Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPI n.» 13.912.084/0001-81
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N." 019/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N." 007/2020
PROCESSO L1CITATÓRIO N." 010/2020
VALIDADE: 05 (CINCO) MESES

Aos 19 dias do mês de MAIO de 2020, o MUNICÍPIO DE CORIBE, Estado da Bahia, por
intermédio da Prefeitura Municipal de Coribe. com sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro.
Coribe. Estado da Bahia, CEP 47.690-000.. inscrito no CNPJ sob o n.° 13.912.084/0001-8 L
neste ato representado pelo Senhor Manuel Azevedo Rocha, brasileiro, solteiro, portador do

RG n.° 899.363.765 SSP/BA e CPF n.° 013.474.815-83, residente e domiciliado na Rua da
Matriz, n°. 320. Centro, Coribe, Bahia. CEP 47.690-000, legalmente investido c no exercício
pleno do mandato de Prefeito, doravante denominado CONTRATANTE.
Nos termos da Lei n.° 10.520/2002, da Lei n.° 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor; dos Decretos Municipais n.° 1.150/2011 e 016/2018; Lei Federal n.°
l3:.979/202,0,,aplicandorse, subsidiariamente. a Lei n.° 8.666/1993, e as demais inonnas
leuais correlatas:

■ . ■ Mm ;fiice: da classjficaçáo^d.as propostas apresentadas no Pregão Presencial
para Registro de Preços n.?j 0Q7/2020, conforme Ata publicada em J25_/^T?2O2O e
homologada pelo Prefeito Municipal:

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a

seguir elencados. conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido. os referidos preços, oferecidos pela empresa WA Construção e
Serviços de Edificações, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.713.400/0001-07. com sede na Rua
Arnaldo Rodrigues, 01, Centro. Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP 47.640-000, neste ato
representada pelo Sr. Marcos Aurélio Borges Ferreira, portador da Cédula de Identidade n.°
393096385 e CPF n.° 023.240.335-00, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no
certame.

1. DO OBJETO

1.1.0 objeto desta Ata é o registro de preços para futuras e eventuais Contratações de
empresa para a execução de serviços .de, diversos profissionais horistas destinados a

ampliação da cobertura assistência! como iima das medidas temporárias e emergenciais
das ações de prevenção é'enfrenta mento ao contágio, visando atender às necessidades do
Município de Coribe, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades

estabelecidas abaixo:
Item

>■■■'.■

.

.

Descrição;

Unid.

Quant

Valor

Unitário

0!

Apoio Administrativo

hora

2700

12,09

02

1 écnico de Enfermagem

hora

7200

13.97

03

Enfermeiro

hora

3600

04

35.30

Motorista

hora

3600

12.09

05

Recepcionista

hora

3600

12.09

Rua Bandeirantes. 285: Centro - Cnríhtí - Rnhia • CEP47.690-000

Tetvfones:77t348jl2Í20-l348O:213b> , '■
jhe 13.912.Ó84/Ó00I-fi/''
" " ' '.

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL AZEVEDO ROCHA - 06/07/2020 09:53:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5a28fdd-11b3-4b37-b005-da2ac9276418

ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

Item

06

07

,■ •»• ,,

Descrição

Vigia*
' Visitador Sanitário

Valor

Unid.

Quant

hora

4500

12,09

hora

3600

12,09

Unitário

08

Auxiliar Serviços Gerais

hora

7200

12.09

09

D.igitador.>

hora

-3600

12,09

1.2. A

existência

de

preços

registrados

não

obriga

a

Administração a

firmar as

contratações que deles poderão advir, lacultando-se a. realização-de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
2.2. São participantes os seguintes órgãos:
2.2.1. Fundo Municipal de Saúde de Coribe;
2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n.° 006/2018. e na
Lei n.° 8.666/1993.
.
-.

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas.; optar . pela aceitação ou não :do fornecimento,
independentemente,dos quantitativos registradós;em Ata. desde que este fornecimento
não prejudique ás obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As aquisições ou,coiuratãç.pcs adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade: a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços;-.--1 -■ '-;-■- ■--■:

2.3.3. Em caso de-eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade.pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o
fato ao órgão gerenciador.

2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a
contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme
artigo 5o do Decreto Municipal n.° 006/2018.
3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida á adesão à ata'de- registro de preçosdecorrente desta licitação.
4. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

4.1. A Ala de Registro dé Preços'terá'vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data de
sua assinatura.

. .

.-,.;.

..!■ ■ ..■ ,

4.1.1. E admitida a prorrogação da vigência da Ata nos termos do artigo 12° do
Decreto Municipal ri.0 006/2018, desde que o prazo total de vigência, computada a
prorrogação, nãoullrapasse 01.(um);ano..,.:

Rua Bandeirantes, 285 ■ Centro - Caribe - Bahia ■ CEV 4 7.69OOOO
Telefones: 77 3480.2120 • 3480.2130
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4.2. Á Ala de Registro de Preços será automaticamente cancelada caso ádvenha a causa
de cessação de. vigência da Uéi n:t-13:-9.79/2020iCorvíbrme»previslo no seu art. 8o.

5. DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE; PREÇOS
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta)-dias. a fim de verificar a vantajosidade dos preços

registrados nesta Ata.

■

'.

' ■

J. -'

,.

5.2. O preço registrado poderá sei* revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

■

■'

-"•*

5.3.1. Convocar o - fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2..Frustrada'a negociação. o fornecedor,s'erá liberado do compromisso assumido; e
5.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.3.3.1. A ordem.de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original

5.4. Quando o preço .de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
.
5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

e

se

a

5.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
5.5. Não havendo êxito nas negociações, .o órgãp,-gerenciador deverá proceder à
revogação,da Ata de Registro de.Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer, alteração, oórgào gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1. O fornecedor terá o^ .seu . registro
administrativo específico, quando: .-

cancelado,

por

intermédio

de

processo

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado:

. ,

6.1.4;' Por razõesdeinteresse-público.devidamente motivadas ejustificadas;
liua Bandeirantes. 2R5 ■ Centro - Gótibe-- Bahia • CEV 47.690-000

Telefones: 773480.212(1-348012130'■
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^

l';->-'
■■

'
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6.1.5. Não mantiver as dondições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro
de Preços.

■ ■ •

■

-.■ ■

-:■ ■

l

■ ■

6.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.4 será

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.3. O-fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro.de preços na ocorrência
de fato superveniente que .venha .comprometer a perfeita execução contratual, decorrente

de caso fortuito ou de força maior.
6.4. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgDos participantes, se houver.
7. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1. A contratação com o fornecedor registrado; de acordo com a necessidade do órgão,

será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, ordem de serviço ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo

62 da Lei n.° 8.666/1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do artigo 15° do Decreto
Municipal n.o006/20l8.
• ■
■
7.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital

e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

7.1.2. O-órgão deverá assegurar-se de que o-preço registrado, na Ala permanece
vantajoso, mediante realização deipesejuisa demercadoprévia à contratação (inciso

Xl: artigo:9° do Decreto.Municipal n.° 006/2018).

7.2.0 'órgão, convocará a- fornecedora com preço ■ registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 02 (dois) dias"útèis'.! efetuar-a retirada da Nota de Empenho ou

instrumento equivalente, ou, assinar.■ç-.ÇQntraiQ^se.for o caso, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções'previstas no Edital e na Ata de Registro
de Preços.

'

'

'■ ■-'! :

*-'c--'

■ ■ '

7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor c aceita pela Administração.
7.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante
realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral - CRC. para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do processo.

7.4. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se.nzerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por
cento) do valor inicial atualizado do'contrato."nos termos do artigo 4o. I.da Lei n.

13.979/2020.

'

■ "

■ : -

'

7.5. E vedada a subcontratação parcial ou total dó objeto do contrato.
7.6. A Contratada ^deverá iTianter. -dúrante-Uoda" a execução da contratação, em
compatibilidade com :-às; obrigações-assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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7.7. No caso de "'adjudicação, por* preço glòba!'de'grupo de itens,, só será .admitida a
contratação dos itens rias seguinte hipótese:

'

■

'

-

7.7.1. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor
seja o menor preço válido ofertado para o mesmo.item na fase de lances.
7.7.2. As contratações por itens^soladòs justificasse pelo órgão demandante por tratarse de serviços aos quaissâõ' inviáveis: dentro dos modelos possíveis de execução de
cada contrato, nota de empenho ou ordem de serviço, a demanda total de todos os itens
do respectivo grupo.
7.8. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante

da Contratante, ao qual compelirá registrar em relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que

surgirem

no curso da execução

contratual, de tudo dando ciência à Administração.
8. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

8.1. Cada Contrato ou Ordem de Serviço firmado.com a fornecedora terá vigência de
acordo com as disposições'definidas na minuta decontrato ou instrumento equivalente,

ou.-na omissão deste, pelo. prazo:dc 30 (trinta) dias. a partir da data da assinatura ou
retirada do instrumento, nqste.rmos do artigo .57 da Lei n.° 8.666/1993.
8.1.1. A vigência poderá ultrapassar-o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para

fins de inscrição em résibsa pa.uar. conforme Orientação Normativa AGU n.° 39, de

13/12/2011.

"'. ;.""..!. .".

■'

•'

9. DO PREÇO
9.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA
10.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão devidamente dispostas nos

termos do instrumento convocatório do Pregão Presencial n.° 007/2020.
11. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1. As critérios de aceitação da Contratante estão devidamente dispostas nos termos do
instrumento convocatório doPregão Presencial n.° 007/202Ó..
12. DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimentò dã.AUrde Registro/de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

;•■'.:•• ■'

'■■'■•'■■■'■■

12.1.1. As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que. convocados, não honrarem
o compromisso assumido, injustiíicadamente, nos termos do inciso II, art. 11. do

Decreto Municipal n.° 0Ò6';'c!e'2O']8. '

12.2. E da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimentò do pactuado nesta ata de registro de preço conforme Decreto Municipal
n.° 006/2018, exceto nas hipóteses em que o descumprimentò disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao .respectivo órgào
participante aáplicação da penalidade. ' " '■
": ' ' '"
'"'
- -Rua Bandeirantes, 285-,Çentrn * Coríbe - fíuhia ■ Ct'P'47.69O.0OO
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12.3.0

órgão

participante

deverá

comunicar

ao

órgão

gerenciador

qualquer das

ocorrências previstas no art. 20do Decreto Municipal n.° 006/2018, dada a necessidade
de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. As condições gerais, da prestação "dos serviços, tais como os prazos para início e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do
Referência.
. ... .,

ajuste,

encontram-se definidos no Termo de

13.2. É vedado efetuar alterações nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços, inclusive as de que trata o art. 4o-1 da Lei n.° 13.979/2020, nos termos do art. 12.
§ 1 ° do Decreto Municipal n.° 006/2018.
13.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dós licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do inciso II. art. 11,
do Decreto Municipal n.° 006; de 2018.
13.4: Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

13.51 Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro déPreços n.°007/2020 e a proposta da empresa.
13.6. Nos casos omissos-aplicar-se-po as disposições constantes da Lei n.° 10.520/2002,

dos Decretos Municipais n.° 1.150/2011 e 01.6/2018, da Lei n.° 8.078/1990 - Código de
Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n.° 123/2006. Lei Complementar n.°
147/2014 e Lei Complementar n.° 155/2016, Lei Federal n.° 13.979/2020 e da Lei n.°
8.666/1993, subsidiariamenie.

13.7. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
13.8. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata de Registro de Preços será o do
Município de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.-

■ ■ Município deiCoribe, Bahia. 19 de.maio de 2020.

Manue*LAzevedo Rocha
Prefeito Municipal
.
Município de Coribe. .
CNPJn.0 13.912.084/0001-8
CONTRATANTE

Marcos Aurélio Borces
Borges Ferreira

Procurador

WA Construção e Serv. de Edificações Eireli

CNPJn.°01.713.400/0001-07
CONTRATADA

liun Bandeirantes, 285 - Centro ■ Coribe ■ Bahia ■ CEP47.690-000
Telefones: 77 3460.2120 -3480.2130
CNPJ n.» 13.912.084/0001-RI
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MUNICÍPIO

Atas
ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
ata m;. kki.;istuo oi-:

prixão i'Iíi-;si-:nciai. paka ui:<;istro ok chhcos n."«117/2020
CUOí.KSSO LlClTATÓUin N." ui«/2H2ft
VAl.lDADK: 115 (CINCO) MESI:.S

Aos I*) üi:is de mês de MAIO de 2<l2l(. <■ Ml NICilMO DE (.'OR1UI-. listado d:i Ilaliia. por
intcnnédio da 1'refciiura Municipal do Coribe. unu sede n;i Ku:i 1 lande, ir.intc:.. 2H5. Centro.

Coribe. l:'M:id.. d:i Hahiii. CL-I' 47,6tUMHn.i. ímm.tíu. no CNIM sob o n." LVl)]2.0N4'OO0l -SI.
note ;iu> ivprcscnnido pelo Senln>i Manuel A/e\edu Rocha, brasileiro, solteiro, pormdor do
RCi n." ,S')'í..Vv.7í>5 SSIVIÍA e CI'I: n." Ol3.-l7-l.Kl>-.S.'«. resitlenle e domiciliado na Rua da
Maiii/.. nJ. ;:u. (.entro. Corilv. líahia. OlV 47.(ir«MH*0. lei::ilineme investido e iu> exercício
pleno du inanJati- de 1'rcleito. doi;iv:mie denominado Ct;)N 1'KATAN'I \l.

Nus termos da l.ei n." H).52O*2üO2. d;i Lei n." K.O7X. de |M«)0 - Chüi».» de
Deles» do CoiiMiinidor: di»s Decretos MumícíiuiÍn n." l.l5ii'2OI I e 01 (r20IX: l.ei Kederal n,"
I >.v7'J'l'(íM aplieiiiiítií-se. subsidiariamenic. a Lei ti.'1 {Í.6í>í>'14>13. e as demais norma*
le^ai»! eorrelains;

Ijn lace ila classi!'icav;lo das propostas apresentadas no Pre^ào Pivseneial

para ReüiMro de 1'res'os n.*1 tHi~'2'-lZ0. eonl'.'rme Ala publicada em /V'£iT'-í*-0 *■'
homologada pelo 1'iefeiio Municipal:

Resolve liLOISTIiAR OS l'kl;í,'OS pam a eveniual conlraiaeào dos itens a
seguir eleneados. conforme especificações do I ermo de Referência. i|iie pussa a la/er pane

inleütanie desta, lendo sido. os referidos preço.-.. -Uereeidos pela empresa WA Consiruvão e
Serviços de l-.dilieaeòe:.. inscrita nu t.'NI'J soh o n." 01.7L'.4ni)'iHKH -07. cm sede na Rua
Arnaldo Rodrigues. 01. Centro. Santa Maria d.i Vitoria. Hahia. Clil1 47.MO-OOÜ. tiesie ato

repa^entada pelo Sr. Marcos Aurélio Borges Kerreira. ponador da Cédula de Identidaile n.°
V).»Olíi),)S5 c Cl'l: n." O2.>.-4O.3.*í-((O. cuja pn>posta 1'oi classificada em primeiro lugar no
ecrume.

I. IMM.HUKTO

1.1. O objeto iie>ia Ala é o reLoin- de preço.-» jvirj lulunis e e\eniunis (.'onlrjiacòes de
einpivsa paia a e.xecucào de >er\ ici>-< de ji\eis*»> profissionais horí.siíis destinados a
ampliava.' da codenura ;issi-;iene!:il ornii» uma das medidas temporárias e cmeryeneiais
das acòes de prevenção e eitlreniaiíiento ao eorujyiu. visando atender às necessidades Jo
Município de Coribe. conforme e^peeillc;n,õe> do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:
Ih-seriçau

Administrativo
lécnico de l-.nlennaceni

Coribe

í,vr/

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 09EH+CLPLDVA9XCWQJEKGQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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29 de Maio de 2020
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In-mi

Viyia
07

\'isiiaJt»r Sanitário

OS

Auxiliar Ser\icos Oçtais

Unid.

Oiianl

hora

-I5Ü0

Vulnr

jiiiàriti
II'")

lY-\ existência de preços" rcuir-trado- não "ohrita a Administração a limiar as
contratações que dele> poderá.. ;.j*ir. l:,a.H:ind,.-?c ;. realização de lidiacao especifica
para :i eontralaçào pretendida. >en.lu .-^eiiiirada ao rvnchviáno do Ucy.Mro a prclerenca

de fornecimento em i-juald.ide Je i:..'iKlicoi"-,
:, nos

s 1'AU'nrn'ANTKs

2.1. O Árido yerenciadiT ■será a Secrciaria Municipal de Adininisirjv"V» c Plaruriüiiu-nui.
2.2. Sài> pariicipauie^ os secuintes 'Vt:;las:

2.2.1. l-undo Municipal de Saúde \\c ( orihc:

2.3. IVKleni mili/ar-se da Ala de Ke^isin» yk 1'rtV'S. ainda, qualuuer iSryao »ui eniidade da
AttmiiiiMnieãn t|ue n:lo tcnlu panieipaiio do certame, niedianie prévia consulla ai' .Vyào

gerenciador, desde que devidainenie cninprnvada a \aniagem e rcspciiada^. n.» que
couber, as eoiuli^cs e as regras eMahelecidas no Decreio Municipal n.a OOfrOHK. e na
I ei n."S.í»W»ll')''I.V

2.3.1. Carvra m» Icmec-edor Iviielíeiário da Ala de Kcgistr» de 1'riv-s. i-hservaJas as
cnndieiVs nela e>iaHeleeida>. i.pmr ue!a aceilav^' nu n:V» do foinecimento.
inde|ViuientL-i)ienie ú^> quantilaii\o> rejjiMradus cm Ala. destie i|ue este fornecimenu»
n:lo prciudk|iic as nhritiaeòe.-. .uv.eiionncnie a>suttikb>.

2.3.2. As ai|LiisÍi,\V.s ou coninuaeòe.s adici-in;iis :i que se relere esle item n.'»> poder;V>
excedei, por òrçSo nti <rntic!:»Íc. a tUtf0,, u-em por cenloi <\o^ qtiaiuiiativtis rcyÍMrado>
na Ata de Kcyisiro de frevo-.

2.3.3. l:in easn de oeniuai inadiniplonenio eontniiual. cabeni ao ór^üo adeivnu1 a
re>pons;ibilidadc pela imposição de penalidade ao fornecedor lalio.so. eomunieando ».<
falo ao órüào

id

2.J. IoíIo órg;V<. antes de coniralai com o fornecedor regísliadi-». deve asseyurar-se que a

ei>niratas'Oo aiende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores pralicados. contorme
artiyo 5

do Deercio Municipal n." iMif)'2(HS.

3T DA ADKSÃO À ATA PK KKtilS TKO I>K rwr.ÇOS

...

3.t. Nao svra admitida a adesão ;'t ata de reyiviro de preços decorrente desta licitação.

J. DA VIGÊNCIA D,\ ATA PK KKííjSTROJH'. r«K(;í>S
■4.1. A /\m de líctiMro de 1'reciK iera vigência de 05 (cincol nicso. a conlar da dala de
Mia assinatura.

4.1.1. í- admitida a pronoLiavão da uyéneia da Ala no* lermos do aniüo 12" <io
Deercio Municipal n." lldn ÜUIS. desde que o pra/o nuul de xiyèneia, computada a
pronoi:ação. não ultrapasse 01 mm) ano.

Coribe
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-1.2. A Ala tlc Kej:isir>> de rreeo.s scr.i initoimiiieamenie cancelada vaso advenha :i eau.sa

de ce<saejo de vijiciicM du t ei n.1! l.1.'1» Í02H omlomK.' ore\isio m> sou ari. X".

5Í iTÁ I<K>'ISÃO í)ÃVrA_ÜK KIXjSTKO I)K 1'UKÇOS
5.1. A AdniiniM ração reali/aiá pesquisa de- mercado pcri<xli carne nic. cm intervalos nàu

superiores a 1X0 icenio e oik-nia) dias. :i lim de verificar a vanuijosidade dos prevês
rcijisiniiloN nesta Ala.

5.2. <) preço ree.Í.-irado poderá >i:r ivxisio etn dcenrrêiici:! de c\cmual ivduç:lii daqueles
pr.nie:ulos no inen::iílo. ou Je talo que eleve o cusio dos serxieos ou bens teyisinidos.
iriiheiido :io ôryilo ^crenviador da Am pmmii\er :is necessárias negoeiaçòcs jiinio a.-s
lornecedi»res.

5.3. í.Ui;ind.» o preeo iniei;i1menle rv^iMnido. p.-r nioüvo -iii|K-rvenii:iUe. lornar-se Mi|vrior
a«> preeo piniieado no iiiereaiio. o (M'g;lo uercneiadiii' devera:

5..Í.I. (.'«'inocar o lornavdor \isando ã neiiociaçào pam avlueüt» de preces e sua
adequavam ao pnilieado pelo mercado:

5.1.2. l:ru>irad:i li ueçoeiação. o furntreedor será liK-r.ulo do compromisso n>suinid*>: e

5.3..V Coinnear os demais fonK..vdore\ \Í:.:iik!o itíual O|j«munidaJc de neüociaeiío.
5..Í..1.1. A ordem de ela^ificacílo dos lontecedorcs que aceitarem redu/ir seus
preços ai<s valoro de mercado olv-enará a ela>sitíeae:lo original
5.4. (guando o pre^o tlc merca-lo ioriiar->e .superior m«s preeos reyisinidos e o lornccedor,
iiK-tlianie requerimenio deudanieiilc comprovado. n:lo puder cumprir o compromisso, o
nr^ílo gerenciador [v>dcrá:

5.4.1. l.ilx-rar o fornecedor do eomprnniis.so assumiík». sem uplieaçilo da pcnaliilade.
conlirmaiido a veracidade dos ntoiivo> e comprovai Ho iiprcseniados. e se a
eoniunk-as"lo ocorrer ames do pedido de lornccimenio; e

5.4.2. (.'onvucur.<> demais fornecedores- vi^mdo i^ual opoilunidade de negocias':1o.
5.5. Não havendo ê\iio nas nc-jociaeò-.-s. v> >-ivào yt-reiieiatlnr deverá proceder á
rewipc.ít' da An (ie Kecísiru de ÍNvços. adotando as medidas cabíveis paia tthleiicilo da
coiur:i[;ic:li< mais vanlaio.sa.

5.Í.. Havendo qualquer alier:u:ão. .• óiüào neicnciador encaminhará copia auialiv.ada da
■\ia de Keuisiro de 1'reços :»iM>ryãos panieiiunieh. se houver.
(.. IH> CANCELAMENTO 01 >
(».!.(>

fornecedor

terá

o

>cii

reuisiro

cancelado,

por

intermédio

de

processo

adminisiraiivo especifico, quanuo:

d.l.l. \';Vi cumprir as condições (ia Ala de Registro de Preços;

íi.1.2. Não retirar a respectiva noia de empenho ou insirumcnio equivalenie. ou n:io
afinar o contrato, no pra/o estabelecido pela Adminisiracào. sem juMilicaliva
aceitável:

(>.l..l. Nilo aceilar reduzir o preço registrado, na hipótese desii* >e tornar superior
àqueles praticados no mercado:

íi.J.J. l'or razões de imeres>e público, duv idamenie moiivada.s e ju.stillcada.-i;

Coribe vrt^
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d.1.5. Não nianikei as eonclivòes de hal>iliiacao durante ;i vigência tia Ai;i Jc lícgisiro
de l'rcços.

h.2. (.' cancelamento de, registros nas hipóteses prev isias nos ilens 6.1.1. fi.1.2 e 6.1.4 será
formalizado por despacho do õryilo gerenciador, assegurado o contraditório e :i ampla
defesa.

<»..*. <' fornecedor podc-rü soliciiar o cancelamento ilo seu r.;gi->tro de preço-; n:i ocorrência
Ju1 lido superveniente que venha ivinipromeier a perieita rNccuçào coiuraiual. decorrente
de uiSo fomiilo ou de forca maior.
6.4. Ijn qu:ik|uer das liipóioes ii<;im;t. o óryio ceivnciador comunicará o eancclamcnio
do reyisiro do fornecedor ao-, ór:;'io> jwnieipank^. se hmivcr.

7. Oí\C(>N;ÍT«Ã:Í"A(,>Â<K'*)iM MS KOKNKCKIHiKK.s
7.1. A cnntniiaçào com o !Í>rneci-i.lur reui.-inido. de acordo com :i necessidade cltt órj:3o.

será lurinali/aila |t*t inicnnciin.» ik* iiiMrumetiio eoiiiraiual. emissão ilc nula de empenho
de despesa, ordem tlc scr\ ic-1 w oiilio insliiiineiilo similar, cnnlormc disposui no artigo
('2 da Lei n." S.í)6(>-1W}. e olvdecidos os retiuisitn-; ixTtinentes do artigo 15" dn Decreio
Municipal n."t)l)h/2OlS.

7.1.1. As coiuiicOcs de fornecimento constam iln Termi"' de líelercntia ane\o :io lídiial
e tia Ata de Reyisiro de llrevi.»s. e i^nlerão ser delalhadas. em cada conmiaçào
especilíca. no respeemo jíeclido de coninilacilo.

7.1.2.(1 óryan de\er:i ;isseuurar-?.e de que o preço registrado na Ala permanece

vantajoso, mediante reaü/acào de pesquisa Je mercado previa á coiuralacão (inciso
XI. :!niiyiv''(1ii Decreto MuniuipLil n."ÍHHOHK).
7.2. (t tTjjào comocaiá a fornecedora com jjicço axisnadu em Ata para. ;i cada
crHrulaçfio. tio pra/o d^ 02 (doi-0 dia> úici>. cleltiai' a retirada da Noia de ruipeiilio ou

inMrumenio equivalente, ou ns.Mn.ir o ('oniraio. se lor o caso. mjH pena de decair \Íi'
drivilo á coniiiiiaçàn. sem pivpn/o itns sanoV": mv\isias nu lÃlital c na Ata de Kegisiro
de l'rccos.

7.2.1. l:>se prazo poderá >cr prorro^adn. pt»' igual jxviudo. por soliciiaç;lo justificada

do iViniecedor e acena jvla ■
7..1. Anles da assinatura di- CVniraio ou da L-missào da Nota de l:mpenlio. a (.oniralanie

realizara concilia ao t.'erirftcado de Registro Cadastral - Clit". par.i identificar possível

proíliiçào de coniratar com o 1'oder 1'úhlÍco e veriiícar :i manuienvào da? cnndiçòes de
hahiliiacào. cujos resultados poderão ser uncNados a(>s autos do processo.
7.4. A (.'ONi RATADA é oluigada a acciiar. nas mesmas coiulivòes com ramais, cs

acrescinio> ou Mipres.stVs i|"c se li/.cn:m necess-irios. aié o limite de 50"-'» (cinqüenta por
cento) do valor inicial atualvadn do conir.no, m>s lermos do artigo 4°. I. da Lei n.

7.5. I
~.U. \

vedada a stiheoniraiiicão parcial ou loial ^U1» obielo do cotilralo.
Com raiada

devera

manter

durtinte

ioda

:i

execução

da

comniacào.

em

ciimpalihilidade com as orniiav-òi:s- ussumii.ía>. iodas as condis'òcs ífe hahililação e
qualificação eviijidas na liciiai;áo

Coribe
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7.7. N.» easo de adjudicação por preçu dobal de -jrup.» de ilens. só será adtntiida a
raiaeã" dns itcn< na-* si:^uitne hipótese:

7.7.1. CuiiuataçSo de item bolado para o qual o preço unitário adjudicado no vencedor
se ia o menor preço vàlkl.. otVruulo para ,> menino iicm n:i fase de lances.

7.7.2. A> contratactVs p.*r iteiii i-oliulos jiiíiilíeasse pelo órgão demandanie p«>r ir.itnrse ilc serviços aos quais .<.!«> inviáveis, dentro dos modelos possíveis de i:\eenç;lo Je
cada coniratn. nota de empenho ou ordem de serv içn. :t demanda lotai cfe todos os ilen>
do respectivo mipo.

7.S. Durante a vigência da cnnirai^;;*"'- a l'iscali/ae:lu será escroida por um reprvsenianie

da (oiitratiinie. ao qual ctnnjjciin'i ivuiNirar em relaiório iodas as ocorrências e :i>
dellcièneias verificadas e dirimir as dúvidas que suiyireiu no curso da esecuçao
iroiiir.mul. de tudo dando ciência â Administração.

s. da vickncia da c<>ntuata(;;ao_ _

«.I. Cada Conir.no ou Ordem de Serviço tirmado cuin a loniceedora icrá Maneia de
neonlo com as disposições ddmklas na minma de contrato ou insirumenio «quiMilcnu*.
,,u. na omissão deste. \vl> pn./o de 'O (irimai dias. a parti, da daia da assmatura ou
retirada Jn insimnwnto. nos lermrK d.> i\rt\ço 57 da Lei n." X.6í>o'llW.».
S I 1 \ vi^ènoia poder.i ultrapassar o exercido linanccin». desilc que a> dospesas

ròróiviiiCN íeontraiaçào >eiam inu-ralinente empilhadas ale ?\ do dc/cuibr.«. \w\
líns de mscriçà, em restos :, ^n, ,-on...n.W < '"en.açào Normanva MA- ... ' • ^

i, c.Munnd-. csia.1 doxidamoute dis^ws

da C

'1-

■"
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