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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.257/2021 

1 PREÂMBULO 

• PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.257/2021 

• PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 

• BASE LEGAL: REGIDO PELA LEI N.º 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.º 8.666 DE 
21/06/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 123/06 E SUAS ALTERAÇÕES. 

• MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  

• ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVERSAS SECRETARIAS 

• TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

• FORMA DE EXECUÇÃO: PARCELADA 

• RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E PROPOSTAS - INÍCIO DA 
ABERTURA DOS ENVELOPES. 
 
DATA:  28 de maio de 2021 
HORA: 08:30 HORAS  
 
LOCAL: Auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Bahia, s/n, Centro, 
Formosa do Rio Preto-BA. 
 

A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. Manoel 
Marques da Silva Filho, e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 228/2021, faz saber que 
no dia 28 de maio de 2021, às 08:30h, estará recebendo, no Auditório da Secretaria Municipal de 
Educação, situada na Avenida Bahia, s/n, Centro, Formosa do Rio Preto-BA, a documentação e 
propostas referentes à  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para prestação de serviços 
de natureza continuada de diversas funções no Município de Formosa do Rio Preto, conforme 
especificações contidas no anexo I (Termo de referência), através da Modalidade Pregão Presencial, 
atendendo a Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93.  

 
2. OBJETO  

2.1. O presente Pregão tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para 
prestação de serviços de natureza continuada de diversas funções no Município de Formosa do Rio 
Preto- Bahia, que compreenderá,  além da mão de obra indireta, o fornecimento de uniformes, crachás 
e EPI’s, necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da Prefeitura, das 
Secretarias e dos diversos departamentos, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência, em seu Anexo I, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Termo de referência, Anexo I deste Edital.  

2.2. A licitação será dividida em itens, todos agrupados em lote único, conforme tabela constante do 

Termo de Referência.  

2.3.  O critério de julgamento adotado será o menor Preço Global, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2.4. O objeto da presente licitação visa atender as demandas da municipalidade desta Prefeitura.  
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2.5. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 

dele fazem parte integrante. 

2.6. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

mencionado neste edital, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame.  

2.7. A sessão de processamento do pregão será realizada no Auditório da Secretaria Municipal de 
Educação, situada na Avenida Bahia, s/n, Centro, Formosa do Rio Preto-BA, na data e horário, acima 
mencionados, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos 
do processo em epígrafe. 

2.8. A execução será parcelada, realizadas conforme cronograma das secretarias municipais. 

2.9.  A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições constantes da Minuta do Termo de 
Contrato, no Anexo II deste Edital. 

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação e que atenderem todas as exigências constantes deste edital. 

3.1.1. Credenciamento junto ao Pregoeiro; 

3.1.2. Proposta comercial, nos termos deste edital;  

3.1.3. Documentação de habilitação, nos termos deste edital;  

3.2. Não poderão participar desta licitação as empresas:  

3.2.1. Declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da Administração direta ou indireta 
federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

3.2.2. Declaradas suspensas para contratar junto a qualquer órgão da Administração e que tenham 

condenações cíveis por ato de improbidade administrativa; (Acórdão n.º 1793/2011 – TCU - Plenário) 

3.2.3. Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;  

3.2.4. Empresas concordatárias ou que tenham sua falência declarada, que se encontrem sob concurso 
de credores ou em dissolução ou em liquidação judicial ou extrajudicial;  

3.2.5. Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  

3.2.6. Que inobservarem demais vedações constantes no art. 9º da Lei 8.666/93.  

3.2.7. que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s); 

 

3.2.8. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente. 
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3.2.9. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 7.6.4.1 deste 

Edital; 

 

3.2.10. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

 

3.2.11. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica 

na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

 

3.2.11.1. detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

 

3.2.11.2. de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

 

3.2.11.3. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);  

 

3.2.11.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante 

3.3. A participação na licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos deste PREGÃO, seus 
ANEXOS, bem como a observância dos regulamentos, normas e das disposições legais pertinentes.  

3.4. A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

3.5. Somente PESSOAS JURÍDICAS serão admitidas a participarem desta licitação, observadas as 
seguintes exigências: 

3.5.1 As empresas deverão comprovar HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL 
E TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA em 
obediência ao que estabelecem os artigos 27, 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/93. 

4 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL) 

4.1 Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capitulo II da Lei 8.666/93, com as alterações 
decorrentes da Lei 8.883/94 e suas alterações posteriores, tudo combinado com o Art. 37, XXI da 
Constituição Federal, e Lei 10.520/02. 

5 CREDENCIAMENTO  

5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
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5.1.1. Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, proprietário ou dirigente, o 
credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida em Cartório, além da cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do 
original, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, com suas alterações, devidamente registrado no 
órgão competente, cujo objeto coincida com o objeto deste edital, além de documentos dos sócios e do 
representante(s) devidamente autenticado(s). (Modelo I). 

5.1.2. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, além do documento do(s) 
sócio(s) e/ou proprietário, devidamente autenticadas;  

5.1.3. Para o credenciamento a licitante deverá apresentar a Declaração de Cumprimento dos 
Requisitos da Habilitação e Aceite das Condições do Edital conforme (Modelo II).  

5.1.4. Inscrição do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), do objeto a ser licitado, 
é condição para ser CREDENCIADO.  
 
5.2. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela 
Lei Complementar n. 123/06 e a Lei 147/2014, deverá apresentar a comprovação de tal 
enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 
 
a) Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente, ou 

b) Certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP, ou 

c)  Declaração constante do Modelo III deste Edital, ou  

d)  O Contrato Social que já estiver com enquadramento previsto na Lei Complementar, ou  

e) CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), que contenha já o Porte da Empresa e 
que esteja em conformidade com a realidade atualizada da empresa.   

5.3.  Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro os envelopes das 
“Propostas de Preços” e dos “Documentos de Habilitação”, não sendo mais aceitas novas 
propostas. 

5.4. A entrega da carta de credenciamento do representante credenciado, o habilitará a responder pela 
licitante. O representante não credenciado, não poderá manifestar-se durante as sessões públicas 
desta licitação.  

5.5.  Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

5.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma LICITANTE.  

5.7.  A apresentação da declaração de pleno atendimento e aos requisitos de habilitação ao Edital, é 
condição para ser CREDENCIADO, sendo considerado documento obrigatório. A não apresentação 
deste documento, ou sua apresentação em desacordo com o item 5.1.3, fere o disposto no artigo 4º 
inciso VII da Lei 10.520, sendo vicio insanável.  

5.8. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
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proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará 
novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os 
Documentos de Habilitação, somente dos participantes devidamente credenciados. 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 
“A” 

6.1 O Envelope A - PROPOSTA DE PREÇOS - deverá conter de forma ordenada os documentos 
estipulados no item 6, consignando-se na sua parte externa as indicações abaixo, e deverá estar 
devidamente lacrado.  

Envelope A – Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA 
Modalidade: Pregão Presencial Nº 020/2021 
Proponente:  
CNPJ: 

6.2. A proposta comercial e os documentos que instituem deverão ser entregues em papel timbrado da 

empresa (todas as folhas devem ter o timbre), em original, datilografado ou impresso apenas no 

anverso sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à 

Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo sendo a última página 

assinada pelo representante legal da empresa. (Anexo III). 

6.2.1 Apresentar, anexado à proposta comercial, planilha de composição de custos dos 

preços apresentados, que deverá ser composta pelos encargos, taxas, tributos, 

impostos, e demais emolumentos que incidirão na formulação dos preços ofertados para 

execução dos serviços, objetivando demonstrar a exequibilidade dos preços propostos. 

6.3. No caso de serem assinadas por mandatário, será necessária a juntada da procuração 

outorgada, com firma reconhecida, e com especificação dessa finalidade, ou outorgada o poder na 

procuração no credenciamento.  

6.4 As propostas deverão ser entregues em envelope opaco, lacrado e rubricado pelo representante 
legal da empresa ou por seu mandatário, identificado como “Proposta de Preços” e endereçado à 
Comissão de Licitação, com indicação do nome ou razão social da empresa proponente, modalidade e 
número da Licitação (Pregão Presencial).  

6.4.1. As propostas devem ter os valores unitário e total e quantidades, com os encargos trabalhistas, 
taxa administrativa, insalubridades, adicional noturno, salário família, custos indiretos e demais impostos 
caso não tenha será desclassificada.  

6.4.2.  As propostas devem está de acordo com o quatitativo e serviço correspondente, sob pena de 
desclassificação. 

6.5 Os valores das propostas terão como data base aquela em que se deu a lavratura do instrumento 
contratual, com validade mínima de 60 (sessenta) dias, ou o prazo indicado no contrato celebrado. 

6.6. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de 
desclassificação da proposta; 
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6.7. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos 
operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras 
despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários 
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de 
reivindicar custos adicionais.  

6.7.1. Caso, eventualmente a empresa não apresente declaração citada no 6.7. Poderá comprometer-
se através de declaração formalizada de próprio punho, no ato da sessão;  

6.8. Quando o valor da proposta tiver sido alterado por conta de lance (s) oferecido (s), o licitante 
adjudicatário deverá apresentar, no prazo que lhe for notificado na ata da reunião do Pregão, nova 
proposta/planilha de preços, na forma do Anexo III deste Edital, constando os valores do fechamento 
da operação de acordo com o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva e fará parte 
integrante do contrato e/ou equivalente; 

6.9. A Empresa poderá ser desclassificada pelo item que estiver com preço inexequível e/ou 
superfaturado, mediante julgamento das propostas, realizando o comparativo da média cotada;  

6.10. Especificações detalhadas do objeto proposto conforme Termo de Referência (ANEXO I);  

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
“B” 

7.1 O Envelope B – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - deverá conter de forma ordenada os 
documentos estipulados no item 7, consignando-se na sua parte externa as indicações abaixo, e deverá 
estar devidamente lacrado:  

Envelope B – Habilitação Jurídica 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA 

Modalidade: Pregão Presencial Nº 020/2021 

Proponente:  

CNPJ: 

7.2. Todos os documentos, exigidos na habilitação, que não sejam extraídos da internet, deverão ser 
apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou funcionário 
desta administração. A autenticação por funcionário público desta administração, poderá, 
preferencialmente, ser realizada vinte e quatro horas antes do horário do certame, para dar celeridade 
ao certame e acompanhado do documento original para ser autenticado. Caso não consigam, devem 
estar munidos de documentos originais para realizar a autenticação. 

7.2.1.  De acordo com o Art. 32 da Lei 8.666/93, diz que: “Art. 32. Os documentos necessários à 
habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.” 
Então, é necessário que todas as cópias sejam devidamente autenticadas. 

7.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
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7.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

7.5. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de (Art. 28):  

7.5.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;  

7.5.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 

7.5.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

7.5.4 Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário. 

7.6 A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos (Art. 29):  

7.6.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

7.6.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual de 
acordo com o Inciso II, Art. 29 da Lei 8.666/93; 

7.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
licitante; 

7.6.4 Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida 
pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 

7.6.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, que comprove inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, emitida pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – 
BNDT em www.tst.jus.br, com validade em vigor;  

7.7 A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos 
(Art. 30): 

7.7.1.  Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

7.7.2.  Em consonância com o Acórdão TCU nº 1214/2013, com o artigo 19 da IN nº 2/2008 da 
SLTI/MPOG (atualizada pela IN nº 6/2013) e por força de orientação da Auditoria Interna do Ministério 
Público da União - AUDIN considerar-se-á como pertinente e compatível com o objeto ora licitado a 
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comprovação de que a empresa executou (ou está executando) contrato(s) relativo(s) a, no mínimo, 
30% (trinta por cento) dos empregados terceirizados;  

7.7.3.  A proponente deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, relacionando, se possível, o nome, cargo e telefone dos 
responsáveis pelas informações, bem como 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; 

7.7.4.  O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de 
sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, ou estatuto 
devidamente registrado na junta comercial ou cartório de oficio denotas competente, bem como no 
cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB; 

7.7.5. O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) 
emissor devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: 1) razão Social, CNPJ e dados de 
contato do órgão (ou empresa) emissor; 2) descrição do objeto contratado; 3) prazo de execução do 
trabalho, e; 4) assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. Esses dados 
poderão ser utilizados pela Prefeitura de Formosa do Rio Preto - BA para comprovação das 
informações. 

7.7.6. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo 
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;  

7.7.7. Não terá validade alguma o atestado emitido pelo próprio licitante ou por empresa pertencente 
ao mesmo grupo. 

 
7.7.8. O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com 
o parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.  

 
7.7.9. Será exigido Declaração (apenas para as empresas sediadas fora da Região de Formosa do Rio 
Preto-BA), informando que, caso seja declarada vencedora da licitação, instalará, na cidade de Formosa 
do Rio Preto – BA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, 
filial ou escritório de representação dotado de infraestrutura adequada, com pessoal administrativo e 
técnicos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços a serem contratados.  

 
7.7.10.  Certidão que comprove o registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração da Bahia 
– CRA-BA, ou Registro Secundário caso a licitante seja sediada fora do Estado da Bahia e vencedora 
do certame, pertinente ao ramo de atividade objeto do Pregão Presencial. 

 
7.7.11.  Comprovação de possuir em seu quadro profissional de nível superior em Administração com 
registro no Conselho Regional de Administração – CRA, devidamente registrado no conselho 
profissional da categoria, certidão de registro e quitação, e certidão de responsabilidade técnica; 

 
7.7.12.  Declaração das exigências mínimas relativas a instalações de equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas 
mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as 
penas cabíveis Art. 30, §6º da Lei 8.666/93 (Modelo VI) 
 

http://www.formosadoriopreto.ba.gov.br/


  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.454/0001-28 

 Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77) 3616.2112/2121 – www.formosadoriopreto.ba.gov.br   11 

 

7.7.13. Apresentar os documentos abaixo devidamente assinado pelos responsáveis técnicos, com 
período de validade vigente: 
 
a. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
 
b. PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientes 
 
7.6. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos (Art. 31): 

7.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível 
devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios e apresentados na forma da Lei e que comprovem a boa situação da empresa, conforme o 
prescrito no Art. 31, inciso I da Lei 8.666/93.  

7.6.1.1. Com o advento do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD (Escrituração 
Contábil Digital), nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal nº 787/07, as empresas 
enquadradas no regime de “Lucro Real“, não mais registram o Livro Diário na Junta Comercial, como 
faziam anteriormente. Atualmente, as empresas enviam eletronicamente sua escrituração contábil à 
Receita Federal (por meio do SPED e ECD) e esta (Receita Federal) fica responsável pelo envio à 
Junta Comercial. 

7.6.2. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

7.6.3. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço 
patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, Liquidez Corrente 
e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes fórmulas: 

 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ILC =    Ativo     Circulante 

  Passivo Circulante 

 

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

                        Ativo Total 

OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

➢ Compras e Serviços:  

• ILG maior ou igual a 0,8; 

• ILC maior ou igual a 0,8; 

• GEG menor ou igual a 0,8. 

OBS2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial, as empresas que 
apresentarem pelo menos dois dos três indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos. 
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7.6.4. Certidão negativa de concordata, falência, recuperação judicial e extra judicial, cartório de 

registro de títulos data expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 

7.6.5. Certidão de insolvência, recuperação judicial e extra judicial; 

7.6.5.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 

forma do art. 47 e 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação previstos, na forma do Parecer n. 

4/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e Acórdão TCU n. 5686/2017-1ª Câmara e Acórdão 1201/2020. 

7.7. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA HABILITAÇÃO serão comprovados mediante a 
apresentação dos seguintes documentos (Art. 27, Inciso IV): 

7.7.1 Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º, da Constituição Federal, (Modelo IV); 

7.7.2. Declaração que não possui vínculo com servidor público, (Modelo V).  

7.7.3. O Pregoeiro fará a diligência junto ao Portal para verificação da Certidão Negativa no Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa (Acórdão nº. 1793/2011 – TCU 
– Plenário), emitida através do Portal do Conselho Nacional de Justiça em www.cnj.jus.br da Empresa 
para atender ao Acórdão; 
 
7.7.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da licitante 
com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:  
 
7.7.4.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

 

7.7.4.2.  se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 

8 ORDEM DOS TRABALHOS  

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará 
novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os 
Documentos de Habilitação, somente dos participantes devidamente credenciados. 

9 ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1 No horário e local, indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. Os 
participantes do pregão deverão comparecer com antecedência mínima de 10 (dez) minutos do 
horário previsto para o início da sessão. 

9.2. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:  

9.2.1. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;  

9.2.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

9.2.3. O Pregoeiro fará, primeiramente, a abertura do envelope “A” (Proposta de Preços), conferindo as 
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propostas nele contidas, bem como a autenticidade das empresas, exibindo-os a todos os presentes;  

9.2.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

9.2.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

9.2.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da melhor proposta  

9.2.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar. O Pregoeiro julgará as 
propostas e declarará o vencedor. 

9.2.8. Declarar o vencedor;  

9.2.9. Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;  

9.2.10. Elaborar a ata da sessão;  

9.2.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.  

9.2.12. Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido; 

9.2.13. O Pregoeiro poderá realizar diligência em qualquer etapa do certame; 

9.3 Uma vez proclamada à classificação, não poderão os licitantes retirar as propostas apresentadas, 
ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará nas sanções previstas no Capitulo IV, da Lei 
8.666/93, com as alterações da Lei 8.883/94. 

9.4 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de licitantes retardatários.  

9.5 O prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da 
proposta, ficando os licitantes, após essa data, liberados dos compromissos assumidos. 

10 LANCES VERBAIS 

10.1 A análise das propostas será feita pelo Pregoeiro, subsidiada tecnicamente pela Assessoria 
Jurídica, e visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 
desclassificadas as propostas: 

 a) que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da 
Legislação aplicável;  

b) omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento;  

c) que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste 
Edital; 

10.2.  Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais 
e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior 
valor classificado e os demais em ordem decrescente de classificação;  
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10.3. A declaração de desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último valor 
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas, incluindo-se nesta 
prerrogativa os interessados inseridos na Lei Complementar nº. 123/2006.  

10.4. O critério de julgamento das propostas ocorrerá de acordo com as previsões deste Edital e a sua 
classificação será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados o atendimento das 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos.  

10.5. A fase de lances será o que dispõem os incisos VIII e IX do Art. 4º da Lei 10.520/02.  

10.6. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo 
objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital;  

10.7.  Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 10.5, serão 
selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços por item oferecidos nas propostas escritas;  

10.8. Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o mesmo preço serão 
convidados a participar dos lances verbais;  

10.9. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a formular 
lances verbais, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor.  

10.10. Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate.  

10.10.1. Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas 
as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, as 
classificadas se recusarem a dar lances e consequentemente persistindo a igualdade de preços será 
adotado o desempate por sorteio na forma do artigo 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão.  

10.11. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a 
alterar outros elementos da proposta escrita;  

10.12. O valor ofertado pelas licitantes deverá ser o valor anual da Proposta de Preços. 

10.13. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo, para 
analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone celular e 
outros; 

 10.14. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando 
convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do preço apresentado por ela, para efeito de ordenação das propostas; 

10.15. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;  

10.16. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação; 

http://www.formosadoriopreto.ba.gov.br/


  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.454/0001-28 

 Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77) 3616.2112/2121 – www.formosadoriopreto.ba.gov.br   15 

 

10.17. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será 
efetuada por sorteio, na mesma sessão, conforme item 10.10.1;  

10.18. Declarada encerrada a fase de lances, serão classificadas as ofertas na ordem decrescente de 
valor, o Pregoeiro verificará a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a 
contratação, hipótese em que o negociará diretamente com o proponente para que seja obtido melhor 
preço.  

10.19. Não poderá haver desistência dos lances ofertados;  

10.20. Para contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
após o encerramento da sessão, nova planilha de preços com os valores readequados ao que foi 
ofertado na etapa dos lances verbais. 

11 DAS IMPUGNAÇÕES 

11.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

 
11.2. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, qualquer 
cidadão poderá impugnar o Ato Convocatório. 

 
11.2.1. Pela licitante até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.   
 
11.2.2. O pedido de Impugnação deverá ser realizado e encaminhado ao Pregoeiro responsável 
conforme determina a Lei: 

a) Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e capacidade para tanto, 
datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas 
as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado.  
 
b) Ser protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, sito a 
Praça da Matriz, n° 22, Centro Formosa do Rio Preto. 

11.3. Os pedidos de impugnação aos termos editalícas deverão ser protocolados junto ao    Protocolo 
da Secretaria Municipal de Administração e  Planejamento, nos termos do artigo 41§ 1º, 2º, 3º 4º 
da Lei 8.666/93, artigo 12, Decreto Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000. 

 
11.4. Caberá a Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável, decidir sobre a impugnação no prazo de 
até vinte e quarto horas, conforme determina a Lei. 

11.5. A decisão do julgamento da impugnação administrativa será publicada no Diário Oficial do 
Município e poderá ser obtida junto a Comissão Permanente de Licitação. 

12 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1 Será do MENOR PREÇO GLOBAL. 

12.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
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coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

12.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em 
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais. 

12.4 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o 
seu preço compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, devendo o 
Pregoeiro negociar, visando à obtenção de preço melhor.  

12.5. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E SUAS ALTERAÇÕES 

12.5.1. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada 
por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:  

12.5.2. A ME ou a EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, apresentar nova proposta inferior ao menor preço ofertado no certame, 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste 
Pregão;  

12.5.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas 
estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 

12.5.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem no limite 
estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta;   

12.5.5. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na 
categoria de ME ou EPP;  

12.5.6. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da melhor proposta originalmente ofertada.  

12.5.7. Em se tratando de ME ou EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito de certidão negativa.  

12.5.8.  A não regularização da documentação, no prazo previsto no Item anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

13 DO RECURSO 

13.1. Os licitantes que tiverem manifestado motivadamente a intenção de recorrer contra decisões do 
Pregoeiro deverão apresentar suas razões, no prazo único de 3 (três) dias, a partir do dia seguinte a 
sua manifestação.  
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13.2. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão 
a correr do término do prazo do recorrente.  

13.2.1. Fica assegurada, dentro do prazo recursal, vista imediata dos autos.  

13.3. Os recursos cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem 
conhecidos:  

13.3.1. Ser dirigido a Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do Pregoeiro, nos 
respectivos prazos;  

13.3.2. As razões de recurso deverão versar exclusivamente sobre o tópico questionado verbalmente 
durante a sessão, atendendo ao Art. 4º, Inciso XVIII da Lei Federal nº 10.520/02.  

13.3.2.1. Na falta de manifestação imediata e motivada, no momento oportuno, o licitante decairá do 
direito de recurso. 

13.3.3. Ser apresentado em original e subscrito por pessoa com poderes e capacidade para tanto, 
datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas 
as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado.  

13.3.4. Ser protocolizado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, sito 
na Praça da Matriz, n° 22, Centro, Formosa do Rio Preto/BA. 

13.4. A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município. 

13.5. O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

13.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o respectivo prazo legal e/ou subscrito por 
representante que não comprove poder de representação legal.  

13.7. A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto não se responsabilizará por memoriais de 
recursos endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do Setor de 
Protocolo, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.  

13.8. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 
competindo à autoridade superior homologar o resultado do procedimento licitatório.  

13.9. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  

13.10. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de recorrer, 
registrando na ata da Sessão a síntese de suas razões e a concessão do prazo de 03 (três) dias 
consecutivos para a apresentação das razões de recurso, bem como o registro de que todas as 
demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões do recurso em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.  
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13.11. A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 
por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.  
 
13.12. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do Pregão caracterizar-
se-á como renúncia ao direito de recorrer.  
  
13.13. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.  

14 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

14.1. 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.  
 
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

15 INSTRUMENTO CONTRATUAL: 

15.1. Homologada a licitação pela autoridade Superior, o Município de Formosa do Rio Preto convocará 
o proponente vencedor para assinar o Termo de Contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados a partir da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pelo órgão comprador. 
 
15.1.1. Para prestação de serviço será emitida uma Solicitação do serviço em formulário próprio da 
Prefeitura de Formosa do Rio Preto e assinada pelo servidor responsável pelo Setor de Compras. 
 
15.2. Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no item 
anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação, 
para assinar o Termo de Contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser 
examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias.  
 
15.3. Para assinatura do Termo de Contrato a empresa deverá representar-se por: 
 
a) sócio que tenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou 
 
b) procuração devidamente reconhecida em cartório, que habilite o seu representante a assinar o Termo 
de Contrato em nome da empresa.  
 
15.4. A licitante obriga-se a aceitar, acréscimos ou supressões ao Termo de Contrato, de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado, resultante de acordo celebrado entre as partes, na forma 
dos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei Federal N° 8.666/93, sempre que solicitado pela Administração, nas 
mesmas condições, desde que dentro do prazo contratual estabelecido. 

16 DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

16.1. O Compromisso de Prestação do Serviço só estará caracterizado mediante o recebimento da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto. 
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16.2. A execução não poderá ser realizada fora das especificações, que obedeça a legislação em vigor 
e/ou diferente do que consta no Termo de Contrato. 
 
16.3. O detentor do Termo de Contrato é obrigado a corrigir ou refazer, imediatamente, os serviços em 
que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação, 
independente da aplicação dos sansões previstas no Termo de Contrato. 
 

17 . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1 As despesas do objeto licitado correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

• 02.01.000 – Gabinete do Prefeito; 

• 2.002 – Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito;  

• 02.02.000 – Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças; 

• 2.004 – Gestão das Ações da Sec. Adm., Planejamento e Finanças; 

• 02.03.000 – Sec. Infraestrutura e Saneamento; 

• 2.005 – Gestão das Ações da Sec. Infraestrutura e Saneamento; 

• 02.04.000 – Sec. Municipal de Transportes e Serviços Públicos;  

• 2.006 – Gestão da Ações da Sec. Munic. De Transportes e Serviços Públicos; 

• 02.05.000 – Secretaria Municipal de Educação; 

• 2.025 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental – 25%; 

• 2.007 – Gestão das Ações da Secretaria de Educação; 

• 02.05.001 – FUNDEB; 

• 2.023 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%); 

• 02.06.001 – Fundo Municipal de Saúde; 

• 2.033 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde (15%); 

• 2.034 - Gestão do Fundo Munic. De Saúde (Vinculado); 

• 02.07.000 – Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania; 

• 2.009 – Gestão da Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Cidadania; 

• 02.07.001 – Fundo Municipal de Assistência Social; 

• 2.042 – Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social; (Vinculado) 

• 2.043 – Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social; (Rec. Próprios) 

• 02.08.000 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e dos Rec. Hídricos; 

• 2.045 – Gestão de Programas de Conserv. Do Meio Amb. E Desenv. Sustentável; 

• 2.010 – Gestão da sec. Mun. do Meio Ambiente e dos Rec. Hídricos 

• 02.09.000 – Secretaria Municipal da Agricultura, Combate a Seca e a Estiagem; 

• 2.011 – Gestão da sec. Mun. da Agricultura, Combate a Seca e a Estiagem; 

• 02.11.000 – Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo; 

• 2.013 – Gestão das Ações da Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo; 

• 3.3.9.0.34.00 – Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização  
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18. VALOR TOTAL 

18.1. O valor total estimado da presente licitação (SERVIÇOS) é de R$ 18.485.360,14 (dezoito milhões, 
quatrocentos e oitenta e cinco mil trezentos e sessenta reais e quatorze centavos). 
 
18.2. Os valores estimados com os encargos trabalhistas, taxa administrativa, insalubridades, adicional 
noturno, salário família, custos indiretos e demais impostos 

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1 O pagamento será realizado pela Contratante, através de crédito em conta corrente, no prazo de 
até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de 
atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado. A Nota Fiscal deverá se 
apresentada em conformidade ao CNPJ da Prefeitura e/ou Fundos. 

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

19.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preço. 

19.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer. 

19.5. A liberação de cada Nota Fiscal/Fatura só será feita após a apresentação de todas as 
autorizações de serviço encaminhadas ao Contratante pelo servidor indicado. Para liberação do 
pagamento a fatura deverá conter o atesto da Secretaria responsável. As faturas devem vir separadas 
por Secretaria. 

20. REVISÃO DE PREÇOS  

20.1. Para requerer revisão de preços, a Contratada deverá demonstrar de maneira clara a composição 
do preço de cada item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: 

• As parcelas relativas à aquisição do produto 

• Mão de obra direta 

• Demais insumos 

• Encargos em geral 

• Lucro 

• Participação percentual em relação ao preço final. 
 

20.2. A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará ao órgão gestor de proceder às 
revisões, caso venha a contratada solicitar equilíbrio econômico-financeiro. 
 
20.3. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação 
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanham o pedido, pesquisa de mercado dentre 
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 
própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros 
adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração 
solicitada ser instruída com justificativa de escolha de critério e memória dos respectivos cálculos, para 
decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias.  
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20.4. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, e 
os propostos pela Contratada, será mantido durante toda a vigência do contrato. O percentual não 
poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência contratual. 
 
20.5. A revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a partir da data da publicação da 
deliberação no Diário Oficial do Município. 
 
20.6. É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 
revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste Edital.  

21. RESCISÃO DO TERMO DE CONTRATO: 

21.1. O Termo de Contrato poderá ser cancelado sem prejuízo da apreciação das penalidades previstas 
na Lei 8.666/93, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório 
constitucional, nos casos de: 

• Inadimplemento, irregularidade ou lentidão no cumprimento das obrigações assumidas. 

• Ocorrência de declaração de falência ou instauração de insolvência civil da promitente. 

• Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 
 
21.2.  A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais previstas nas Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02. 
 
21.3. O contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
21.4.  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

22. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: 

22.1. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 
22.2. A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 
 

23. SANÇÕES: 

23.1. A recusa em assinar o Termo de Contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de 
qualquer das suas cláusulas, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade promotores da licitação, 
sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções prevista na Lei nº. 10.520/02, Lei nº. 8.666/93, 
garantindo a prévia e ampla defesa em processo administrativo: 
 
a) advertência 
 
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com o Município 
de Formosa do Rio Preto por prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em      
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados a data de sua convocação; 
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 d) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do objeto não entregue;         
              
 e) multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia 
subsequente ao trigésimo. 
 
23.2. A suspensão temporária do fornecimento, cujo Termo de Contrato com a Administração Pública 
Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito 
do Município de Formosa do Rio Preto. 
  
23.3. A administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de 
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no Termo 
de contrato. 
 
23.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a 
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

24. REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO: 

24.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou 
em parte. 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

25.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se 
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
25.2. Os encargos de natureza tributária, social e para fiscal são de exclusiva responsabilidade da 
empresa a ser contratada. 
 
25.3. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não 
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta. 
 
25.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

25.5 No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu exemplar 
está completo. 

25.6 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação 
serão prestados pela Comissão de Licitação, nos dias de expediente, em horário comercial, na sede da 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, situada na Praça da Matriz, n° 22, 
Centro, Formosa do Rio Preto, Tel: (77) 3616-2125. 

25.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas Leis Federais 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 
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15/12/2006, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.       
 
25.8. No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser:  
a) adiada a abertura da licitação;  
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º, do art. 21, da Lei nº 8.666/93. 

26. DO FORO 

26.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Formosa do Rio Preto, estado da Bahia, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Formosa do Rio Preto/BA, 13 de maio de 2021 

 

 

Manoel Marques da Silva Filho 

Pregoeiro Oficial 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada;  

1.2.  Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;  

1.3. Lei complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa 

e Empresa de Pequeno porte.  

 
2 – OBJETO  

 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza continuada de 
diversas funções no Município de Formosa do Rio Preto- Bahia, que compreenderá, além da mão de 
obra indireta, o fornecimento de uniformes, crachás e EPI’s, necessários e adequados à execução dos 
serviços nas dependências da Prefeitura, das Secretarias e dos diversos departamentos. 

a) Os serviços são constituídos pelas atividades desenvolvidas com a finalidade de prestar 
atendimento de saúde nos estabelecimentos públicos do Município de Formosa do Rio Preto, a serem 
executadas por profissionais com qualificação compatível com o serviço. 
 
b) A unidade de medida utilizada para os serviços é a de hora de trabalho com escalas de trabalho 
a serem definidas pelo Contratante. 
 
c) A licitação será processada sob o tipo menor preço global, conforme as especificações abaixo: 
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POSTOS DE SERVIÇOS C. H. QUANT MESES Sal Base Valor Base mês 
Encargos 

sociais  
Margem 
Lucro  

Tributos  Total mês Valor Total 8 meses 

AUX. SERV. GERAIS 40H 110 8 R$ 1.100,00 R$ 121.000,00  
    

INSTRUTOR DE MUSICA E 
ARTE 

40H 3 8 R$ 1.402,66 R$     4.207,98  
    

INSTRUTOR DE OFICINAS 40H 1 8 R$ 1.402,66 R$     1.402,66  
    

EDUCADORA SOCIAL 40H 5 8 R$ 1.402,66 R$     7.013,30  
    

RECEPCIONISTA 40H 40 8 R$ 1.100,00 R$   44.000,00  
    

ORIENTADOR SOCIAL 40H 8 8 R$ 1.402,66 R$   11.221,28  
    

MONITOR 40H 4 8 R$ 1.402,66 R$     5.610,64  
    

FRACILITADOR SOCIAL 40H 10 8 R$ 1.402,66 R$   14.026,60  
    

FACILITADOR  ESPORTIVO 40H 4 8 R$ 1.402,66 R$     5.610,64  
    

MOTORISTA D 40H 40 8 R$ 1.573,63 R$   62.945,20  
    

MOTORISTA B 40H 8 8 R$ 1.573,63 R$   12.589,04  
    

VIGIA 40H 98 8 R$ 1.100,00 R$ 107.800,00  
    

PORTEIRO 40H 43 8 R$ 1.100,00 R$   47.300,00  
    

ASSITENTE SOCIAL  30H 8 8 R$ 3.198,84 R$   25.590,72  
    

FISIOTERAPEUTA 20H 9 8 R$ 2.132,56 R$   19.193,04  
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PSICOLOGIA 20H 6 8 R$ 2.132,56 R$   12.795,36  
    

COSTUREIRA 40H 4 8 R$ 1.100,00 R$     4.400,00  
    

VISITADORA 40H 12 8 R$ 1.100,00 R$   13.200,00  
    

AUX. ADMINISTRATIVO 40H 73 8 R$ 1.100,00 R$   80.300,00  
    

COPEIRA 40H 15 8 R$ 1.100,00 R$   16.500,00  
    

AUX. DE CONTABILIDADE 40H 4 8 R$ 1.402,00 R$     5.608,00  
    

OPERADOR DE 
COMPUTADOR 

40H 35 8 R$ 1.402,00 R$   49.070,00  
    

EDUCADOR FISICO 40H 3 8 R$ 1.402,66 R$     4.207,98  
    

NUTICIONISTA 20H 3 8 R$ 2.132,56 R$     6.397,68      

AUXILIAR DE RECEPÇÃO 40H 11 8 R$ 1.100,00 R$   12.100,00  

    

COVEIRO  40H 4 8 R$ 1.100,00 R$     4.400,00  
    

JARDINAGEM 40H 8 8 R$ 1.100,00 R$     8.800,00  
    

OPERADOR DE TRATOR 40H 6 8 R$ 1.573,63 R$     9.441,78  
    

FONOAUDIOLOGO 20H 1 8 R$ 2.132,56 R$     2.132,56  
    

AUXILIAR DE MECANICO 44H 4 8 R$ 1.100,00 R$     4.400,00  
    

LAVADOR DE CARRO 44H 3 8 R$ 1.100,00 R$     3.300,00  
    

OPERADOR DE MAQUINAS 
PESADA 

44H 6 8 R$ 2.206,83 R$   13.240,98  
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MECANICO 40H 5 8 R$ 2.000,00 R$   10.000,00  
    

SERVIÇO DE AGUA ZONA 
RURAL 

40H 10 8 R$ 1.100,00 R$   11.000,00  
    

AUXILIAR DE ELETRICISTA 40H 4 8 R$ 1.100,00 R$     4.400,00  
    

OPERADOR DE BOMBA 40H 10 8 R$ 1.100,00 R$   11.000,00  
    

TECNICO AGRICOLA 40H 4 8 R$ 1.402,66 R$     5.610,64  
    

ENGENHEIRO AGRONOMO 40H 4 8 R$ 4.265,12 R$   17.060,48  
    

BIOLOGO 40H 2 8 R$ 4.265,12 R$     8.530,24  
    

FISCAL DE ILUMINAÇAO 40H 4 8 R$ 1.100,00 R$     4.400,00  
    

MOTORISTA SAMU  40H 8 8 R$ 1.573,63 R$   12.589,04  
    

ENGENHEIRO AMBIENTAL 40H 2 8 R$ 4.265,12 R$     8.530,24  
    

ENGENHEIRO FLORESTAL 40H 1 8 R$ 4.265,12 R$     4.265,12  
    

ENGENHEIRO SANISTARITA E 
AMBIENTAL 

40H 1 8 R$ 4.265,12 R$     4.265,12  
    

GEOLOGO 40H 1 8 R$ 4.265,12 R$     4.265,12  
    

ENGENHEIRO DE MINA 40H 1 8 R$ 4.265,12 R$     4.265,12  
    

ECONOMISTA 40H 1 8 R$ 4.265,12 R$     4.265,12  
    

ANTROPOLOGO 40H 1 8 R$ 4.265,12 R$     4.265,12  
    

MÉDICO VETERINARIO  40H 3 8 R$ 4.265,12 R$   12.795,36  
    

MAQUEIRO 40H 6 8 R$ 1.100,00 R$     6.600,00  
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SERVENTE/ MERENDEIRA 40H 30 8 R$ 1.100,00 R$   33.000,00  
    

MONITOR DE ONIBUS 40H 6 8 R$ 1.100,00 R$     6.600,00  
    

MONITOR DE INFORMATICA 40H 4 8 R$ 1.402,00 R$     5.608,00      

EDUCADOR AMBIENTAL 40H 2 8 R$ 1.100,00 R$     2.200,00  
    

BORRACHEIRO 40H 2 8 R$ 1.100,00 R$     2.200,00  
    

INSTRUTOR DE CAPOEIRA 40H 2 8 R$ 1.100,00 R$     2.200,00  
    

INSTRUTOR DE ESPORTE 40H 4 8 R$ 1.100,00 R$     4.400,00  
    

INSTRUTOR DE VIOLÃO 40H 1 8 R$ 1.100,00 R$     1.100,00  
    

OPERADOR MANUTENÇÃO 
DE AR CONDICIONADO 

40H 2 8 R$ 1.402,66 R$     2.805,32  
    

AUXILIAR DE CARREGADOR 
DE DEPOSITO 

40H 2 8 R$ 1.100,00 R$     2.200,00  
    

ALMOXARIFADO 40H 2 8 R$ 1.100,00 R$     2.200,00      

AUXILIAR DE SALA 40H 6 8 R$ 1.100,00 R$     6.600,00      

ARBITRO 40H 6 8 R$ 1.100,00 R$     6.600,00      

ASSISTENTE DE ARBITRO 40H 8 8 R$ 1.100,00 R$     8.800,00  
    

TÉCNICO DE FUTSAL 40H 2 8 R$ 1.100,00 R$     2.200,00  
    

TÉCNICO DE VOLEI 40H 2 8 R$ 1.100,00 R$     2.200,00  
    

INSTRUTOR DE JIU JTSU 40H 2 8 R$ 1.100,00 R$     2.200,00  
    

  
       TOTAL  
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FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.2. A pretensa contratação se funda no Decreto Federal nº 9.507/2018, bem como nos termos do 
presente Termo de Referência. 
 
2.3. A contratação atende a necessidade do Município, garantindo um atendimento de qualidade aos 
cidadãos, suprindo uma lacuna destes profissionais nos quadros de servidores do Município. 
 
3 – DA JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

 
3.1. Administração Pública do Município, pautada nos princípios constitucionais, principalmente o da 
eficiência, e, na busca dos melhores resultados, com o menor dispêndio de recursos humanos e 
financeiros, visa à prestação continuada de serviços dos veículos da frota que serve ao município. 

3.2.   A contratação dos serviços justifica-se pelas necessidades deste Município de promover os 
serviços essenciais aos Administrados, de modo a lhes garantir os direitos constitucionalmente 
garantidos, sobretudo à saúde. 

3.3. O regime de execução será o de empreitada por unitário, nos termos do art. 6º, VIII, a, da Lei n. 
8.666, de 1993. 
 
3.4. A licitante enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte não poderá adotar o 
regime de tributação pelo Simples Nacional, nos termos do art. 17, XII, da Lei Complementar n. 123, de 
2006. 

3.5. A contratação de empresa especializada permitirá suprir a lacuna de mão-de-obra, sendo 
adotado o modelo de contratação por diversos entes públicos, por se mostrar mais adequado e 
economicamente mais viável do que a contratação de pessoal para tal finalidade, uma vez que a 
existência de cargos desta natureza na estrutura do Município se torna mais custosa e ineficiente.  

3.6. A experiência com servidores para execução destes serviços, os quais não detém qualquer 
poder de decisão, não se mostra viável, pois aumenta os custos a longo prazo com o plano de cargos e 
salários, bem como apresenta um nível de eficiência menor. 

3.7. Tendo em vista a necessidade desta Prefeitura da prestação de serviços especializados em 
diversas áreas, para atender as atividades e dar andamento aos desenvolvimentos, ações e serviços, 
permitindo realizar as tarefas indispensáveis ao andamento das atividades e desenvolvimento no 
trabalho cotidiano destes importantes setores. A falta de pessoal para o desempenho regular das 
atividades materiais acessórias e instrumentais aos assuntos que constituem a área de competência 
legal aumenta os riscos de que o cumprimento da missão seja diminuído com implicação e reflexo. 

3.8. Os serviços a serem contratados podem ser classificados como de caráter auxiliar, acessório ou 
complementar das atividades finalísticas, de forma que todos os cargos que estão sendo licitados, sem 
exceção, SÃO inerentes ao andamento e segurança a saúde, podendo ser objeto da contratação. 

3.9. Esse entendimento é corroborado pelo TCU, que considera que “o processo de terceirização, 
devidamente, manejado, pode ser eficiente meio de modernização da estrutura estatal, 
juntamente com a privatização, a parceria público-privada, a flexibilização, a desregulamentação, 
a permissão e a concessão. Todas as medidas que visam um modelo de Estado menos executor 
e mais fiscalizador. Assim, cada caso deve ser examinado particularmente, evitando-se a 
presunção equivocada de que qualquer atividade que destoe daquelas consagradamente aceitas 
como passíveis de terceirização (segurança, limpeza, copeiragem, etc.) esteja impossibilitada de 
ser executada de forma indireta.” (Acórdão nº 256/2005 TCU– PLENÁRIO). 
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3.10. O presente certame licitatório surge como providência necessária, imprescindível e urgente, em 
observância ao princípio da continuidade da prestação de serviços e do interesse A presente 
contratação será efetuada através de licitação, na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço. 

3.11. Tem por objetivo suprir as demandas da Secretaria de Saúde nas mais diversas atividades 
materiais acessória, e instrumental aos assuntos que constituem a área de competência legal.  

3.12. Considerando que os serviços sãos comuns, conforme item 3.8, a modalidade de licitação 
aplicável ao caso é o PREGÃO na sua forma PRESENCIAL. 

4. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 
4.1. Com vistas à prestação dos serviços, objeto desta licitação, a licitante vencedora deverá dispor de 
pessoal qualificado para atender o perfil exigido na descrição geral das atividades e áreas de 
abrangência do serviço, conforme o quadro abaixo discriminado. 
 
4.2. O serviço deverá ser prestado dentro dos parâmetros e rotinas a serem estabelecidos, incluindo 
mão de obra especializada e ainda, com observância das recomendações aceitas pela boa técnica, 
normas e legislação aplicáveis. 

4.3. 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. 
 
 
4.4. Definições da categoria profissional e suas atribuições: 

I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/ATRIBUIÇÕES 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Responsável por executar serviços administrativos em geral, são serviços de apoio essenciais para que 
as obrigações administrativas da empresa sejam cumpridas. 
Entre as tarefas exercidas pelos auxiliares administrativos estão: rotinas do trabalho que incluem a 
recepção de usuários dos serviços da empresa, preenchimento de formulários, atividades de estrutura e 
formação de arquivos de documentos, recebimento e organização de materiais, atendimento telefônico, 
formação da agenda de atividades, digitação e elaboração de documentos, serviços auxiliares de 
controle financeiro, de estoques, atividades de compras de mercadorias, fornecimento de informações 
aos clientes internos e externos, serviços de apoio ao departamento pessoal como entrega de cheques, 
vales ,formulários e outros. 

SERVENTE/MERENDEIRA 
Compete à Servente/Merendeira fazer a merenda, diversificando-a sempre que necessário, além das 
seguintes atribuições: 
I- preparar e servir a merenda controlando-a quantitativa e qualitativamente; 
II- informar ao Diretor do Estabelecimento de Ensino da necessidade de reposição de estoques; 
III- conservar o local de preparação da merenda em boas condições de trabalho procedendo a limpeza e 
arrumação; 
IV- respeitar os alunos tratando-os com delicadeza e carinho; 
V- respeitar o trabalho do colega deixando que ele participe também do serviço da cozinha; 
VI- preparar a merenda de acordo com o cardápio elaborado por nutricionista; e 
VII- zelar pelo material de uso e consumo na preparação da merenda escolar, além de efetuar demais 
tarefas correlatas a sua função; 
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RECEPCIONISTA 
Recepciona clientes e visitantes da Prefeitura, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, 
para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados e encaminhá-los a pessoas ou 
setores procurados. Atende o visitante ou cliente, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme 
seus pedidos; atende chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos de disco ou 
botão, para prestar informações e anotar recados; registra as visitas e os telefonemas atendidos, 
anotando dados pessoais ou comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos 
atendimentos diários. Preenchimento e marcação de consultas, entrevistas em formulários e fichas 
próprias e específicas; organizar a triagem dos que buscam o atendimento; facilitar a localização e 
possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos atendidos; manter em ordem todo o serviço de 
forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom trato; arquivos de documentos e outros; 
emitir encaminhamentos devidamente autorizados. Pode executar outras tarefas de escritório de caráter 
limitado.  

MOTORISTA CARRO GRANDE/CARRO PEQUENO 
Dirige automóvel, ambulância, furgão, camioneta ou veículo similar, acionado os comandos de sua 
marcha e direção e conduzindo-o no trajeto indicado, segundo as regras de trânsito, para transportar 
passageiros, pequenas cargas, etc. Descrição da Função: Vistoria o veículo, verificando o estado dos 
pneus, o nível de combustível, água e óleo do Carter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se 
de sua condições de funcionamento; liga o motor do veículo, girando a chave de ignição, para aquece-lo 
e possibilitar a sua movimentação; recebe os passageiros parando o veículo junto aos mesmos ou 
esperando-os em pontos determinados e auxiliando-os no embarque, para conduzi-los aos locais 
devidos; dirige o veículo acionando os comandos e observando a sinalização e o fluxo do trânsito, para 
o transporte; zela pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 
solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, dos transeuntes e de outros 
veículos; controla a carga e descarga das mercadorias, comparando-as aos documentos de 
recebimento ou de entrega e orientando a sua arrumação no veículo, para evitar acidentes; zela pela 
manutenção do veículo, providenciando limpeza, ajustes e reparos necessários, para assegurar suas 
condições de funcionamento; pode efetuar reparos de emergência no veículo, bem como lavar o 
mesmo; pode dirigir outros veículos de transporte em caráter profissional; pode auxiliar nos trabalhos de 
carga e descarga do veículo. 

AUXILIAR DE SALA 
Auxiliar o professor; participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de planejamento, registro 
e avaliação, participar das reuniões administrativas, pedagógicas e com as famílias; viabilizar ações que 
garantam os direitos da criança, realizar ações que promovem o educar e o cuidar de forma 
indissociável (realizar ações que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo seu corpo 
cuidado, limpo e saudável, oferecendo colo, trocas de fraldas e banhos sempre que necessários, entre 
outros); assumir uma postura ética e respeitosa com as crianças, as famílias e os demais profissionais; 
participar das discussões educativo-pedagógicas propostas pela unidade educativa; desenvolver 
atividades que estejam de acordo com o projeto político pedagógico da unidade educativa e pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

PORTEIRO  
Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância, de prédios públicos, escolas, postos de saúde 
e demais estabelecimentos, percorrendo sistematicamente e inspecionando as 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; escoltam pessoas e 
mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho. 

MONITOR  
Desenvolver junto às crianças hábitos de higiene, de boas maneiras, de educação informal e de saúde; 
orientar os alunos no sentido de despertar o senso de responsabilidade, guiando-os no cumprimento de 
seus deveres; auxiliar aos professores no atendimento às crianças nas atividades extraclasse; 
coordenar a movimentação de alunos no estabelecimento de ensino, na entrada e saída, durante as 
aulas e intervalos, no recreio e na merenda; observar o comportamento dos alunos nas horas de 
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alimentação; zelar pela disciplina nos estabelecimentos escolares e áreas adjacentes; encarregar-se de 
receber, distribuir e recolher diariamente os livros de chamada e outros papéis referentes ao movimento 
escolar em cada classe; prover as salas de aula do material escolar indispensável; arrecadar e entregar 
na secretaria do estabelecimento de ensino, livros, cadernos e outros objetos esquecidos pelos alunos; 
colaborar nos trabalhos de assistência aos escolares em casos de emergência, como acidentes ou 
moléstias repentinas; comunicar à autoridade escolar competente os atos relacionados à quebra da 
disciplina ou qualquer anormalidade verificada; subsidiar as atividades curriculares e extracurriculares, 
viabilizando o uso de material didático pedagógico; receber e entregar correspondência, interna e 
externa; acompanhar alunos quando solicitado pela Direção; orientar o acesso da comunidade escolar e 
visitantes nas dependências da escola; auxiliar o professor na sala de aula, quando solicitado; 
encaminhar à direção da escola situações que coloquem em risco a segurança dos alunos; zelar pela 
manutenção e conservação dos aparelhos e equipamentos existentes na escola. 

MONITOR DE ÔNIBUS 
Zelar pela segurança e conforto das crianças no interior de cada veículo escolar; orientar o embarque e 
desembarque dos escolares, conduzindo-os do veículo até a porta das escolas e vice-versa; tratar com 
urbanidade e polidez os escolares e o público; auxiliar de forma especial o embarque e desembarque 
de crianças menores de 08 (oito) anos e/ou crianças com restrição de mobilidade; entregar aos 
escolares, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, qualquer objeto esquecido no veículo, quando 
estiverem sob sua guarda; prestar socorro aos usuários, em caso de acidente; solicitar a carteira de 
identificação dos escolares para uso do transporte escolar; não permitir o embarque de pessoas 
estranhas, ou não autorizadas, no interior dos ônibus; autorizar o transporte de alunos somente no 
horário das aulas; auxiliar na colocação do cinto de segurança. 

MONITOR DE INFORMÁTICA 
Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades no laboratório de informática usado pelos alunos e 
professores, auxiliando os usuários com pouca experiência na utilização de equipamentos de 
informática geral; Executar atividades de instrução para os alunos como noções gerais de informática 
propondo atividades práticas e avaliativas; Elaborar plano de trabalho junto aos professores que farão 
uso dos equipamentos do laboratório de Informática; Auxiliar os alunos na realização de trabalhos no 
laboratório de informática, sempre que compatível com seu grau de conhecimento e experiência; 
Participar das reuniões pedagógicas realizadas na escola expondo e compartilhando seus projetos; 
Zelar pelo funcionamento e manutenção dos equipamentos de informática; Colaborar e participar de 
atividades que envolvam a comunidade; Executar outros serviços atinentes à sua área de atuação, 
compatíveis com a natureza do cargo. 

ALMOXARIFADO 
Receber, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns e depósitos. Fazer 
lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques. Distribuir produtos e 
materiais a serem expedidos. Receber materiais de acordo com especificações em notas fiscais; 
Conferir materiais; Cadastrar os produtos no sistema; Enviar documentos fiscais para o setor de 
suprimentos; Armazenar produtos e materiais, definindo o módulo de armazenamento; Distribuir 
produtos, materiais e preparar volumes; Controlar estoque, lançando entradas e saídas de mercadorias; 
Controlar qualidade dos produtos armazenados; Organizar o almoxarifado, agrupando produtos, 
ordenando materiais e controlando o acesso de pessoas. 

VIGIA 
Exerce serviço de vigilância e segurança, zelando pela guarda e conservação do próprio municipal, e, 
ainda, executa outras tarefas afins e correlatas. 

JARDINAGEM 
Executar serviços de jardinagem, podar, aparar, adubar e arar de acordo com a época. Manter ainda a 
estética, colocar grades ou outros anteparos conforme orientação. Executar serviços de conservação de 
jardim, limpando e podando gramados, plantas e outras vegetações; Fazer enxertos e transplantes em 

plantas em geral; Preparar a terra, adubando-a e removendo-a, bem como cuidar de sua irrigação;  
Regar as plantas; Aplicar inseticidas por pulverização ou outro processo; Cuidar da manutenção do 
paisagismo da Instituição; Fazer canteiros e consertar os que tiverem danificados; Utilizar equipamentos 
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de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pelos equipamentos e ambiente de 
trabalho, mantendo a ordem, limpeza e conservação; Executar tarefas afins 

EDUCADOR SOCIAL 
Planejar, organizar e executar atividades socioeducativas relativas à área de formação; Desenvolver 
atividades que promovam um ambiente de convivência participativa e democrática; Realizar oficinas de 
convívio, pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, 
aprendizagem, sociabilidade e proteção social; Avaliar atividades (metodologia, alcance social) e 
encaminhar mensalmente relatório das atividades ao orientador social; Participar de reuniões, cursos, 
capacitações e seminários sempre que convidados; Auxiliar no desenvolvimento de campanhas 
preventivas; Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território de abrangência do CRAS; 
Contribuir na realização de atos e eventos; Cooperar na execução de outros serviços e atividades 
determinadas pela chefia imediata; Outras atividades determinadas pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção ou arrumação de móveis e 
utensílios;  fazer os serviço de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas 
e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; 
auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários 
roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar 
vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; fazer café e, eventualmente servi-lo; fechar portas, janelas e 
outras vias de acesso; eventualmente operar elevadores; executar tarefas afins. 

ORIENTADOR SOCIAL 
Realizar, sob orientação do técnico de referência do CRAS, o planejamento das atividades que serão 
desenvolvidas nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Facilitar o processo 
de integração dos grupos dos usuários sob sua responsabilidade; Mediar os processos grupais, 
fomentando a participação democrática dos usuários e a sua organização, no sentido do alcance dos 
objetivos do serviço; Registrar a frequência diária das crianças e adolescentes do serviço; Alimentar o 
Sistema de Informação do Serviço de Convivência – SISC nos prazos estabelecidos; Realizar busca 
ativa das crianças e adolescentes com infrequência no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos; Manter diálogo com as equipes técnicas, a fim de comunicar situações relevantes para fins de 
acompanhamento familiar; Orientar os educadores sociais para que as atividades desenvolvidas no 
âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos estejam alinhadas aos objetivos do 
serviço; Avaliar a participação dos usuários nos serviços, informando às equipes técnicas acerca das 
necessidades de acompanhamento familiar; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das oficinas e 
atividades ministradas pelos educadores sociais, atuando no sentido da integração da equipe; 
Participar, juntamente com o técnico de referência do CRAS, de reuniões com as famílias dos usuários, 
para as quais for convidado; Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território de 
abrangência do CRAS; Participar de reuniões sistemáticas com o técnico de referência do CRAS; 
Participar das atividades de capacitação continuada e demais atividades sugeridas pela coordenação 
do CRAS; Acolher e repassar informações às famílias atendidas no CREAS; Conduzir trabalhos em 
grupo com famílias que estão em acompanhamento no CREAS; Auxiliar na execução de projetos 
complementares desenvolvidos no âmbito do CREAS; Realizar abordagem de rua e/ou a busca ativa no 
território; Participar de reuniões com a equipe do CREAS para o planejamento de atividades, avaliação 
dos processos de trabalho, fluxos e resultado das ações; Participar das atividades de capacitação 
continuada e demais atividades sugeridas pela coordenação do CREAS; Outras atividades 
determinadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.. 

 
EDUCADOR AMBIENTAL 
Compreende a elaboração, supervisão, avaliação, análise, aprovação e realização de estudos, projetos 
e/ou pesquisas científicas relacionadas à conservação, saneamento e melhoria do meio ambiente. 
Acompanhar a implementação de projetos e ações de educação ambiental; fazer gestões junto as 
sistema escolar de ensino para que sejam introduzidos conteúdos e ampliadas as práticas de educação 
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ambiental; apoiar o desenvolvimento de projetos e ações de educação ambiental junto às diversas 
categorias profissionais;  atender a demandas dos municípios e da sociedade organizada;  promover 
ações de educação voltadas para a conscientização ecológica, tendo como perspectiva o 
desenvolvimento sustentável; criação e produção de recursos instrucionais, bem como a pesquisa, 
organização de documentos, referenciação e difusão de informações, em apoio ao desenvolvimento de 
projetos e ações de educação ambiental;  pesquisar, organizar e armazenar a documentação, escrita e 
iconográfica e difundir referências pertinentes à temática ambiental;  produzir material adequado e 
integrado a projetos e ações de educação ambiental, que utilizem a arte como recurso de 
sensibilização;  atuar junto à mídia com o objetivo de ampliar a consciência pública acerca das questões 
ambientais; 

FACILITADOR SOCIAL 
Desenvolvimento, organização e coordenação de oficinas e atividades sistemáticas, esportivas, 
artísticas e de lazer, abarcando manifestações corporais e outras dimensões da cultura local;  
Organização e coordenação de eventos esportivos, de lazer, artísticos e culturais; Desenvolvimento de 
atividades relativas a sua aptidão técnica de trabalho para a execução do serviço; Participação em 
atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe de 
trabalho; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitária de acordo com as diretrizes do serviço, 
projeto ou programa ao qual estiver designado; 6. Auxiliar no acompanhamento e fiscalização para 
garantir aplicação dos preceitos contidos nos Estatutos da Criança e do Adolescente – ECA e do Idoso; 
Produzir relatórios e pesquisas com levantando dados, aplicar questionários, preencher fichas, coletar 
informações de acordo com especificação do programa/projeto e/ou atendendo determinações de 
instâncias superiores; Participar de reuniões, encontros, comissões e debates conforme especificação 
no serviço/programa/projeto ou por determinação superiores; Desenvolver atividades ocupacionais, 
recreativas e sociais; Participar na construção do projeto de vida do adolescente, do idoso e outros, 
executando proposta pedagógica definida pela instituição de forma a permitir redimensionar hábitos, 
valores com a perspectiva de formação para o exercício da cidadania. 

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 
Executa, dirige, avalia, homologa e fiscaliza projetos de engenharia civil relativos as obras e instalações 
destinadas ao Comércio e Manipulação de Alimentos, e de saneamento básico; inspeciona e elabora 
laudos de focos de contaminação propondo as soluções técnicas mais adequadas. Avaliar e aprovar 
projetos de obras que se destinarão ao comércio e manipulação de alimentos, a partir do Código de 
Obras e Código Sanitário, observando e determinando o comprimento dos mesmos; Avaliar e emitir 
pareceres técnicos sobre as condições e lugares onde se pretendem estabelecer comércio e 
manipulação de alimentos, a fim de expedição de alvará de funcionamento. Estudar as condições 
requeridas para o funcionamento das instalações de filtragem e distribuição de água potável, sistemas 
de esgotos, de drenagens e outras construções de saneamento;  Inspecionar poços, fossos, rios, 
drenos, águas estagnadas em geral, examinando a existência de focos de contaminação, propondo e 
executando as soluções técnicas mais adequadas;  Executar tarefas afins. 

ASSISTENTE SOCIAL 
Desenvolve ações de planejamento, coordenação, orientação, supervisão, execução e avaliação de 
atividades relacionadas ao diagnostico, desenvolvimento e tratamento de aspectos sociais; Planeja, 
coordena, orienta, supervisiona, executa e avalia programas e projetos na área do serviço social, 
aplicados aos indivíduos, grupos e comunidades; Presta assessoria e consultoria técnica em assunto de 
natureza social; Elabora estudos e pareceres técnico para orientar a tomada de decisão dos processos 
de planejamento na organização . Participa, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais 
na elaboração, analise e implantação de programas e projetos; Elabora e/ou participa de projetos de 
pesquisa, visando a implantação e ampliação de serviços especializados na área de desenvolvimento 
comunitário; Mobiliza recursos comunitários para que sejam devidamente utilizados em benefício da 
população; Fornece dados estatísticos e apresenta relatórios de suas atividades; Emite laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua área de competência; e Desempenha outras atividades compatíveis 
com o cargo. 
 

http://www.formosadoriopreto.ba.gov.br/


    

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ:  13.654.454/0001-28 

 

35 
Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77) 3616.2112/2121 – www.formosadoriopreto.ba.gov.br 

                         

FACILITADOR ESPORTIVO 
Executar atividades lúdicas, esportivas e recreativas com crianças, adolescentes e jovens, estabelecer 
vínculos profissionais com os usuários atendidos pelo programa, de forma a instigar o seu 
autoconhecimento como sujeito social, além de estimular sua autoestima, promovendo seu 
enriquecimento cultural e convívio em grupo. Contribuir com o desenvolvimento de todas as oficinas da 
instituição 
 

INSTRUTOR DE OFICINA 
Desenvolvimento, organização e coordenação de oficinas e atividades sistemáticas esportivas, 

artísticas e de lazer, abarcando manifestações corporais e outras dimensões da cultura local;  

organização e coordenação de eventos esportivos, de lazer, artísticos e culturais; participação de 

atividades de capacitação da equipe de trabalho;  participação em atividades de planejamento, 

sistematização e avaliação do Serviço, juntamente com a equipe de trabalho. 

COSTUREIRA  
Confeccionar roupas de cama, mesa, aventais: confeccionar vestuários para os alunos das escolas; 
confeccionar cortinas e capas de móveis; molhar tecidos e passa-los, preparando-os para o corte, 
quando necessário; tomar medidas individuais para a confecção de peças; executar cortes simples e 
em grosso; operar máquinas de costura, elétrica ou não; costurar a mão e manejar instrumentos de uso 
da profissão; fazer consertos; passar roupas a ferro; executar remates, chuleios, caseados, pregar 
botões e outros acabamentos de confecção de roupas; limpar e azeitar máquinas de costura, executar 
tarefas afins. 

PSICÓLOGO  
Proceder ao estudo e análise dos processos intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando a 
compreensão do comportamento humano individual e de grupo; aplicar conhecimentos teóricos e 
técnicos da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações dos 
sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também as condições políticas, 
históricas e culturais; atuar no âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, 
comunidades e comunicação com o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e 
integridade do ser humano; desempenhar funções e tarefas em equipes multiprofissionais; participar de 
planejamentos e realizar atividades culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de proporcionar a 
reinserção social; elaborar diagnósticos psicossociais; visitas às famílias e encaminhamentos das 
demandas individuais e de família junto à rede socioassistencial (Saúde, Educação, Fórum, Conselho 
Tutelar, INSS, Programas PETI, Apoio à Pessoa Idosa, Moradia, Projovem Adolescente e Outros); 
orientação psicológica e trabalhos socioeducativo voltado para o atendimento Integral à Família; 
atendimento em psicoterapia de grupo com crianças e adolescentes dos programas sociais; palestras e 
orientação com grupo de gestantes priorizando a saúde mental e planejamento familiar; 
acompanhamento, visitas, reuniões e capacitação junto às famílias dos Núcleos Habitacionais dos 
Programas de Moradia no Município; participação de projetos sociais e planos que venham a contribuir 
com as atividades da profissão de psicólogo; executar tarefas afins. 

OPERADOR DE COMPUTADOR 
Colocar rede no ar habilitando os sistemas aos usuários; Gerenciar grupos e usuários da rede; Efetuar 
"backups" diários e semanais; Habilitar e desabilitar usuários da rede; Acompanhar a execução dos 
sistemas em processamento (log’s); Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

TÉCNICO AGRÍCOLA 
Executar tarefas de caráter técnico relativa a programação, assistência técnica e controle dos trabalhos, 
orientando nas tarefas de preparação dos solos, destinados ao plantio e beneficiamento de espécies 
vegetais, combate a parasitas e outras pragas; Organizar e promover a aplicação de técnicas novas ou 
aperfeiçoadas de tratamento e cultivo de terras; Orientar na execução racional de plantio, adubação, 
cultura e colheita; Orientar a respeito de utilização, manutenção e conservação de equipamentos 
agrícolas; Coletar e analisar amostras de terra para realizar testes de laboratório e outros, para 
selecionar o fertilizante mais adequado; Estudar os parasitas e outras pragas que afetam a produção 
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agrícola, orientando na aplicação de herbicidas; Orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as 
intempéries e outros fenômenos, utilizando técnicas apropriadas para proteger as plantas; Fazer 
relatórios de serviços executados; Trabalhar na execução de jardins e orientar no plantio de hortaliças; 
Dar assessoria técnica as hortas do projeto cinturão verde e hortas comunitárias; Verificar "in loco" 
quanto a possibilidade de poda e erradicação de árvores; Desempenhar outras atividades correlatas e 
afins. 
. 

AUXILIAR DE CARREGADOR DE DEPÓSITO 
Recebe e conferir a mercadoria. É quem abre as caixas para checar atentamente se o peso, a 
quantidade, a qualidade e o prazo de validade dos produtos entregues estão de acordo com o que foi 
pedido. Também é sua função armazenar o material no depósito, levantando, empurrando, puxando e 
carregando objetos, mantendo a limpeza e organização e ainda fazendo um registro atualizado e 
completo do estoque.  

AUXILIAR EM CONTABILIDADE 
Examinar processos de prestação de contas; Auxiliar a feitura de levantamentos, balancetes, balanços 
mensais e anuais da receita e despesa; Promover a prestação, acertos e ajustes de contas em geral; 
Promover levantamento de balanços; Organizar plano de contas; Promover a confecção de extratos de 
contas de qualquer natureza ou de qualquer tipo de contabilidade; Efetuar encerramento de escritas ou 
contabilidade; Auxiliar a organização de balancetes anuais, do patrimônio, demonstrando o estado 
inicial e atual dos bens; Escriturar contas correntes diversas; Auxiliar a feitura da contabilidade global 
dos impostos; Organizar demonstração mensal dos diversos livros da repartição; Conferir a renda diária 
quanto a receita orçamentária; Levantar balanços financeiros e patrimoniais para controle de verba; 
Elaborar demonstrativos mensais, trimestrais, semestrais e anuais das despesas de pessoal, de outros 
custeios e de investimentos relativos a execução orçamentária e financeira, em consonância com as 
leis, regulamentos e normas vigentes; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 

AUXILIAR DE MECÂNICO 
Auxiliar os mecânicos nos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos seguindo ordens. 
Trocar e lavar peças. Colocar e retirar motores. Colocar e retirar caixas de câmbio. Colocar e retirar 
comandos hidráulicos. Auxiliar nos serviços de solda. Instalar peças de motores sob orientação do 
mecânico. Ajustar correias de ventoinhas. Trocar óleos de motores e caixa. Lubrificar peças e 
componentes de veículos. Verificar líquido de freio e lona de freio. Fazer a limpeza da área da oficina. 
Contribuir para que qualquer veículo, máquina ou equipamento permaneça o menor tempo possível na 
manutenção. Executar outras tarefas a fins de acordo com a necessidade da área. 

ECONOMISTA 
Efetuar pesquisas, planejamentos, estudos, análise e previsões de natureza econômica, financeira e 
administrativa; Formular soluções e diretrizes para problemas econômicos; Executar tarefas relativas a 
orçamentos financeiros; Analisar dados coletados relativos política econômica, financeira, orçamentária, 
comercial, cambial, de crédito e outras, para formular estratégias de ação adequadas a cada caso; 
Analisar os dados econômicos e estatísticos coletados por diversas fontes e diferentes níveis, 
interpretando seu significado e os fenômenos aí retratados, para decidir sobre sua utilização nas 
soluções de problemas por políticas a serem adotadas; Elaborar modelos matemáticos, utilizando 
técnicas conométricas, para representar fenômenos econômicos; Traçar planos econômicos, baseando-
se nos estudos e análises efetuados e em informes coletados sobre os aspectos conjunturais e 
estruturais da economia, para ajudar a selecionar os problemas enfrentados pelos organismos 
governamentais; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

BORRACHEIRO 
Executar serviços de borracharia. Executar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem 
de pneus e alinhamento. Controlar a vida útil e utilização do pneu. Trocar e ressulcar pneus. Consertar 
pneus a frio e a quente. Reparar câmara de ar e balancear conjunto de roda e pneu. Prestar socorro a 
veículos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 
Realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e alinhamento. Controlar 
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vida útil e utilização do pneu. Trocar e ressulcar pneus. Consertar pneus a frio e a quente. Reparar 
câmara de ar e balancear conjunto de roda e pneu. Prestar socorro a veículos. Trabalhar seguindo 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Verificar vazamentos do 
macaco hidráulico, de acordo com o peso a ser levantado. Manter válvula de alívio fechada após o uso. 
Esgotar água do compressor. Verificar óleo do compressor. Trocar água de caixa d’água. Limpar 
ferramentas. Marcar pneus. Preencher ficha de controle de uso de pneus. Controlar o envio e retorno de 
pneus para recapagem. Realizar e controlar o rodízio de pneus nos veículos da empresa. Manter 
calibragem dos pneus. Controlar número de reformas sofridas pelo pneu. Examinar estado de carcaça 
do pneu. Separar pneus por medidas. Retirar núcleo de válvula. Descolar talões do pneu. Retirar friso. 
Retirar pneu da roda. Retirar protetor de câmara de ar. Retirar câmara de ar do pneu. Escovar roda e 
friso da roda. Limpar parte interna do pneu. Aplicar talco grafite ou pasta entre as regiões de contato da 
câmara e pneu. Colocar câmara no pneu. Colocar junto protetor, câmara e pneu na roda. Aplicar 
lubrificante no talão (linha do pneu). Assentar friso na roda. Fixar válvula na câmara. Calçar rodas 
dianteiras e traseiras. Afrouxar porcas. Posicionar macaco na base do carro. Erguer veículos. 
Posicionar cavalete de segurança. Retirar cônicos e porcas. Retirar conjunto pneu e roda do carro. 
Colocar roda nos prisioneiros dos cubos. Fixar rodas com parafusos. Localizar furo. Retirar objeto 
perfurante. Escarear local do remendo. Descontaminar local do conserto. Aplicar cimento vulcanizante. 
Escolher remendo adequado de acordo com local danificado. Fixar manchão no pneu. Fixar remendo 
com rolete no pneu. Introduzir refil de vedação no furo. Retirar agulha do refil. Aparar refil rente ao pneu. 
Examinar pneu. Inflar pneu ou câmara com ar comprimido. Vulcanizar pneu. Verificar vazamentos. 
Calibrar pneu. Inflar câmara de ar com válvula. Mergulhar câmara de ar em uma caixa d’água. Localizar 
vazamento na câmara de ar. Secar câmara de ar. Limpar câmara de ar com esmeril ao redor do furo. 
Passar cola no local do furo. Fixar borracha de ligação. Cobrir remendo com papel celofane. Colocar 
câmara na máquina vulcanizadora. Retirar câmara de ar da máquina vulcanizadora. Resfriar câmaras 
de ar em temperatura ambiente ou na água. Verificar se o vazamento foi vedado. Levantar informações 
sobre o local. Levantar informações sobre o acontecido. Informar sobre ano e modelo do carro. 
Informar-se sobre dimensão e medidas do pneu. Levantar informações sobre o tipo de roda (raiada ou 
disco). Dirigir-se ao local com os equipamentos necessários. Sinalizar pista. Executar tarefas afins, 
conforme a necessidade. 

FONOAUDIÓLOGO 
Diagnosticar, prevenir distúrbios da comunicação; Desenvolver técnicas terapêuticas individuais e 
grupais em nível ambulatorial e/ou domiciliar; Atender alunos da rede escolar; Trabalhar na prevenção 
de distúrbios de comunicação em crianças em creches e emeis; Treinar e assessorar funcionários da 
unidade de ensino; Aplicar testes audiométricos; Participar de equipes multiprofissionais; Planejar 
terapias; Realizar anamneses e avaliações; Orientar pais, alunos e responsáveis; Elaborar relatórios 
referentes as suas atividades; Adaptar, avaliar e acompanhar o processo de adaptação de aparelhos 
auditivos em crianças, adolescentes e ou população adulta; Desempenhar outras atividades correlatas e 
afins. 

NUTRICIONISTA 
Planejar, organizar e executar programas de alimentação; Elaborar cardápios considerando as 
clientelas a serem atendidas; Calcular quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos; 
Requisitar a compra de gêneros alimentícios; Receber e acompanhar entrega de mercadorias; Verificar 
e controlar a quantidade dos gêneros alimentícios; Supervisionar cozinhas (cozinheiras, auxiliares), 
estoques, higiene, preparação e distribuição; Requisitar a compra de material e equipamentos 
necessários para a execução dos serviços; Requisitar serviços de manutenção e reparo dos 
equipamentos; Treinar e orientar cozinheiras e auxiliares; Atender fornecedores; Experimentar e avaliar 
a qualidade dos alimentos; Dar orientação nutricional e de preparo dos alimentos; Participar de 
treinamentos e palestras relacionados a área de merenda escolar; Desempenhar outras atividades 
correlatas e afins. 

MÉDICO VETERINÁRIO 
Elaborar diagnóstico, terapia e prevenção de moléstias de animais; Realizar tratamento clínico e 
cirúrgico de animais; Inspecionar e fiscalizar matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e 
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pescado, fábricas de laticínios, fábricas de banha e gorduras que empreguem produtos de origem 
animal; Examinar, descrever medicação, fazer intervenções cirúrgicas e tratar animais; Executar 
necropsia quando da morte de animais no Parque Ecológico e do município quando solicitado pelo 
Poder Público; Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as 
rações para baixar o índice de conversão alimentar, prevenir doenças carências e aumentar a 
produtividade; Proceder ao controle de zoonoses, efetivando levantamentos de dados, avaliação 
epidemiológica, programação, execução, supervisão e pesquisa para possibilitar profilaxia dessas 
doenças; Desenvolver e executar trabalhos na área de educação ambiental; Desempenhar outras 
atividades correlatas e afins. 

INSTRUTOR DE CAPOEIRA 
Desenvolver trabalho de ensino do jogo lúdico-cultural de capoeira; organizar grupos e oficinas 
terapêuticas do jogo lúdico-cultural de capoeira, auxiliar nas atividades do jogo lúdico-cultural de 
capoeira realizadas pelos profissionais responsáveis, exercer as atividades do jogo lúdico-cultural de 
capoeira na unidade; realizar terapias do jogo lúdico-cultural de capoeira, ministrar aulas e ensinando a 
arte a todos os interessados. Desenvolver trabalho do jogo lúdico-cultural de capoeira; organizar grupos 
e oficinas terapêuticas do jogo lúdico-cultural de capoeira, auxiliar nas atividades do jogo lúdico-cultural 
de capoeira realizadas pelos profissionais responsáveis, exercer as atividades do jogo lúdico-cultural de 
capoeira; realizar terapias do jogo lúdico-cultural de capoeira; organizar e dirigir oficinas terapêuticas do 
jogo lúdico-cultural de capoeira; atuar diretamente com os usuários na realização de eventos, 
seminários, oficinas terapêuticas e outros afins do jogo lúdico-cultural de capoeira; estruturar e 
desenvolver oficinas e ações concretas do jogo lúdico-cultural de capoeira; desenvolver trabalhos 
voltados ao atendimento ocupacional do jogo lúdico-cultural de capoeira; ministrar aulas do jogo lúdico-
cultural de capoeira; realizar outras atividades afins. 

INSTRUTOR DE ESPORTE 
Cumprir programas elaborados pela área, visando proporcionar atividades de Educação Física aos 
acadêmicos dos vários cursos. Exercer atividades de orientação técnica para o preparo de equipes 
acadêmicas e de servidores nas várias modalidades esportivas. Programar e executar atividades de 
recreação; Elaborar relatórios técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de 
treinamento; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática.  Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 

INSTRUTOR DE MÚSICA E ARTE 
Priorizar a alegria do bem viver, despertando o gosto pela música. Ter noções de violão, teclado, 
percussão, teoria musical e canto oral. 

INSTRUTOR DE VIOLÃO 
Ensinar teoria musical história da música e do instrumento; apresentar o instrumento e seu manuseio; 
ensaiar alunos no uso do instrumento; criar exercícios para manejo e aperfeiçoamento da técnica 
instrumental; criar e realizar apresentações; pesquisar e recuperar partituras e documentos; participar 
da organização de eventos e atividades artísticas e culturais promovidas pelo município; executar outras 
tarefas pertinentes por determinação. 

LAVADOR DE CARRO 
Executa tarefas de lavagem dos veículos, removendo pó e outros detritos na parte interna e externa, 
utilizando máquinas pneumáticas e aspiradores de pó, escovas e materiais similares. • Suspende os 
veículos, através de elevadores, para a limpeza das partes inferiores. • Lava a lataria, vidros e outras 
partes necessárias do veículo utilizando equipamento e material apropriado. • Efetua polimento da 
estrutura metálica dos veículos. • Controla o estoque de material de limpeza, bem como a periodicidade 
da lavagem dos veículos. • Cuida o posto de trabalho, limpando e organizando o espaço físico e 
recursos materiais sob sua responsabilidade durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e 
a vida útil satisfatória dos equipamentos. • Zelar pela saúde, segurança e meio ambiente pessoal e dos 
alheios, atentando-se constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como 
utilizando equipamento de proteção individual , quando necessário, a fim de manter a integridade física 
própria e a de terceiros. • Solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento de dúvidas 
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atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma para a eficácia do trabalho. • 
Participa de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento do 
conhecimento no próprio setor de atuação ou cargo exercido, objetivando a melhoria contínua, bem 
como o desenvolvimento profissional e pessoal. • Prestar atendimento e realizar outras atividades 
profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme orientação e/ou solicitação do superior 
imediato. 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
Operar tratores de porte, reboques, moto niveladores, carregadeiras, rolo compressor, pá mecânica e 
outros, para execução de serviços de escavação, terraplenagem, nivelamento de solo, pavimentação, 
conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros; conduzir e manobrar 
a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la 
conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos 
da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou 
descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; zelar pela boa qualidade do serviço, 
controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua 
correta execução; por em prática as medidas de segurança recomendadas para operação e 
estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; limpar e lubrificar a máquina e seus 
implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de 
pneus quando necessário; efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas apropriadas, para 
assegurar o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; anotar, 
segundo normas e instruções estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, 
consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; executar outras 
atribuições afins. 

COVEIRO 
Controlar, segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, exumação 
e localização de sepulturas. Abrir covas e moldar lajes para tampá-las. Sepultar e exumar cadáveres. 
Auxiliar no transporte de caixões. Limpar e capinar o cemitério, mantendo-o asseado. Abrir e fechar os 
portões e controlar os horários de visitas. Transportar materiais e equipamentos de trabalho. Preparar e 
adubar a terra. Ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las. Participar dos trabalhos 
de caiação dos muros, paredes, etc. Executar outras tarefas afins 

FISIOTERAPEUTA - IDOSOS 

Tratar meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de acidentes vasculocerebrais 
e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de 
reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 
Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, 
funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, 
provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos 
órgãos afetados. Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas de 
acidentes vasculocerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raquimedulares, de 
paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de 
meios físicos especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências 
dessas doenças. Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para 
possibilitar sua movimentação ativa e independente. Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos 
dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, orientando o treinamento do paciente 
em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura, estimulando a 
expansão respiratória e a circulação sanguínea. Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes 
portadores de problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou 
liberação da agressividade e estimular a sociabilidade. Supervisionar e avaliar atividades do pessoal 
auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de tarefas, para possibilitar a execução correta de 
exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples. Assessorar autoridades superiores em 
assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da política de 
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saúde. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

OPERADOR DE TRATOR 
Operar máquinas (conforme a especificidade detalhada) nos serviços de infra-estrutura rodoviária e 
urbana, abertura, manutenção e recuperação de rodovias municipais e de logradouros públicos 
urbanos. Utilização e operação de máquinas em serviços de infra-estrutura e de mecanização agrícola, 
conforme determinado pelas políticas municipais de desenvolvimento da agropecuária. Realização de 
serviços na execução de obras públicas diversas e em obras particulares. Requerer a manutenção e 
recuperação preventiva das máquinas e de seus componentes, inclusive sua limpeza. Contribuir com os 
mecânicos nos serviços de recuperação e manutenção. Executar outros serviços na respectiva 
repartição, sempre que a máquina estiver fora de ação, por motivo de recuperação, por motivo 
climático, ou quando não houver a necessidade de sua utilização. Auxiliar outros operadores, motoristas 
e outros agentes da repartição nos serviços correlatos. 

AUXILIAR DE RECEPÇÃO 
Serviços de recepção e atendimento à portaria. Manter o controle de entrada e encaminhamento e 
saída de pessoas. Atender, completar e registrar ligações telefônicas internas e externas. Receber, 
anotar e transmitir recados. Organizar listas de endereços telefônicos de interesse da administração 
pública municipal. Zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento do 
equipamento de trabalho. Manter o controle de fichários de interesse público. Digitar documentos e 
tabelas e operar programas de computador, sob orientação, quando necessário. Executar outras 
atividades correlatas. 

VISITADORA 
Executar, sob supervisão imediata, tarefas relativas ao serviço social. 
OPERADOR MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 
Operar equipamentos de ar condicionado, regulando e  acionando motores, ventiladores e   dispositivos 
de  controle , para obter as condições de  ventilação e  temperatura necessárias à climatização de  
ambientes , especialmente os de  produção. 
EDUCADOR FÍSICO 
Desenvolver atividades no âmbito do Programa Academia de Saúde que envolvam práticas corporais e 
atividades físicas (ginástica, lutas, dança, caminhada, jogos esportivos e populares, yoga, dentre 
outros); orientar a prática de atividades físicas, práticas artísticas,  orientar atividades de promoção da 
saúde a serem definidas pelo grupo de apoio à gestão do Programa. 

FISCAL DE ILUMINAÇÃO 
Orientar a execução dos serviços de iluminação pública; gerir os processos e planos de manutenções 
preventivas e corretivas da iluminação pública 

SERVIÇO DE ÁGUA NA ZONA RURAL 
Controla e distribui água na zona rural; verifica a situação dos poços que precisam de manutenção; faz 
o serviço de educação ao uso de água. Opera caminhão de bomba de concreto, realiza o carregamento 
e descarregamento e regula água e oscilações de vazão e pressão do ar. 

OPERADOR DE BOMBA 
Controla as bombas ligando e desligando; Solicita as devidas manutenção de prevenção e correção. 
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ARBITRO 
Velar pela aplicação das Leis do Jogo; Controlar o jogo em cooperação com os árbitros assistentes; 
Garantir que qualquer bola utilizada satisfaz as exigências da Lei; Garantir que o equipamento dos 
jogadores satisfaz as exigências da Lei; Registar as ocorrências do jogo; Interromper ou suspende o 
jogo , quando assim o entender, por qualquer infração às Leis do Jogo de Futsal ou se ocorrer alguma 
interferência exterior. Sancionar o comportamento antidesportivo quando um jogador adote um 
comportamento antidesportivo; Tomar medidas disciplinares contra qualquer jogador que tenha 
cometido uma infração possível de advertência ou expulsão; Tomar medidas disciplinares contra 
elementos oficiais que não se comportem de modo responsável e podem, se assim o entenderem, 
expulsá-los da área técnica e das imediações da superfície de jogo; Garantir que nenhuma pessoa não 
autorizada entre na superfície de jogo; Indicar o recomeço do jogo após este ter sido interrompido; 
Fazer os sinais descritos, “Sinalética dos árbitros”; Se os árbitros assistentes não estiverem presentes 
(cronometrista e terceiro árbitro) o árbitro principal desempenha as funções deles.  Quando acabar o 
jogo, os árbitros realizam um relatório que tem como objetivo ter toda as informações relativas as 
medidas disciplinares que tomaram contra jogadores e elementos oficiais, assim como qualquer 
incidente ocorrido antes, durante ou depois do jogo para entregar às autoridades competentes. 
 
ASSISTENTE DE ARBITRO 
Ajuda os árbitros e o cronometrista; Regista os jogadores que participam no jogo; Regista o número dos 
jogadores que marcam golos e dos jogadores advertidos ou expulsos; Informa o cronometrista de 
qualquer pedido de tempo morto; Fazer o sinal de tempo morto; Regista os tempos mortos solicitados; 
Contabiliza as faltas acumuladas por cada uma das equipas assinaladas pelos árbitros em cada parte 
do jogo; Fazer o sinal obrigatório quando a quinta falta acumulada for cometida por uma das equipas 
em cada parte do jogo; 

TÉCNICO DE FUTSAL 
Auxiliar no jogo. Dizer onde pode melhorar, onde já está bom, ou precisa de reforço. Dar palpites 

estratégicos ou táticas de jogo com o objetivo de montar um time adequado para determinada situação. 
 Organizar e Planejar a Programação das sessões de treinamento em conjunto com os integrantes de 

sua Comissão técnica. Selecionar atletas que irão compor sua equipe para a temporada; Estabelecer 
metas e buscar o desenvolvimento competitivo de sua equipe (Ápice) para as Competições que forem 
mais importantes na temporada; Estabelecer um Modelo (Padrão) de Jogo que melhor se adeque ao 
elenco que tem a sua disposição; Procurar potencializar as qualidades individuais de seus jogadores e 
de sua equipe (Conjunto);  Minimizar os erros , corrigindo, observando detalhes, se possível com auxílio 
de imagens e scouts que possam lhe dar base em suas argumentações, (avaliação de desempenho nos 
dias de hoje é uma importante ferramenta que deve ser utilizada em toda equipe); O Técnico/Treinador 
deve manter um bom relacionamento com atletas e membros da comissão técnica e exercer liderança 
de forma clara e concisa, não deve deixar dúvidas em suas orientações e determinações se necessário 
repetir a orientação tantas vezes quanto necessário, paciência, determinação e comprometimento são 
exemplos a serem seguidos; Uma equipe é reflexo de seu treinador, quando uma equipe é bem 
orientada, desenvolve um trabalho de qualidade durante os treinamentos isso irá refletir no momento do 
jogo, é preciso que o treinador tenha sempre um feedback com seus atletas, as vezes é necessário 
utilizar outros membros de sua comissão técnica para poder obter o resultado de comunicação 
desejado, uma vez que muitos atletas “temem” dizer ao treinador que não entenderam determinada 
orientação; Ser firme e claro, não quer dizer que é necessário ser mal educado ou grosseiro, deve o 
técnico/treinador procurar não usar expressões de baixo calão ou ofensivas, respeito é algo que não se 
impõe, se Conquista; Durante o Jogo, alguns treinadores procuram observar o adversário, outros focam 
em sua equipe, o ideal é compartilhar essa tarefa com o auxiliar técnico, usar de informações em tempo 
real também são importantes, por isso o ideal é ter um observador técnico ou um analisador de 
desempenho durante os jogos, (scouts) é uma importante ferramenta que deve estar ao dispor do 
técnico/treinador quando necessário; Durante o Jogo o Treinador deve procurar manter o tempo todo o 
foco na partida, evitar de reclamar de forma exagerada com a arbitragem e não se importar de forma 
alguma com torcida contra ou a favor, sua preocupação deve ser sempre o jogo e o melhorar o 
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desempenho de sua equipe. 

TÉCNICO DE VOLEI 
Auxiliar no jogo. Dizer onde pode melhorar, onde já está bom, ou precisa de reforço. Dar palpites 
estratégicos ou táticas de jogo com o objetivo de montar um time adequado para determinada situação. 
preparar tecnicamente equipe de atletas nas técnicas específicas transmitindo princípios e regras, bem 
como responder pelo comando e organização tática da equipe, para desenvolver e melhorar os 
conhecimentos e habilidades dos atletas na modalidade esportiva, garantindo o bom desempenho em 
competições. elaborar relatórios para comprovação do cumprimento das metas do projeto esportivo. 

INSTRUTOR DE JIU JITSU 
Desenvolver como Professor de Esporte o planejamento semanal e mensal das atividades esportivas, 
de forma a organizar as práticas relativas ao ensino aprendizagem dos participantes e o melhor 
desempenho funcional do núcleo; Desenvolver as práticas complementares previstas no plano de aula, 
sistematicamente nos dias e horários estabelecidos, zelando pela sua organização, segurança e 
qualidade, de acordo com a proposta pedagógica do projeto; Estabelecer, os mecanismos e 
instrumentos pedagógicos de frequência e registro das atividades desenvolvidas diariamente, que 
deverão ser apresentados à coordenação geral e/ou à coordenação pedagógica (quando for o caso) na 
forma de relatórios; Acompanhar a participação dos beneficiados nas atividades esportivas, efetuando o 
controle de frequência e sua atualização semanal; Responsabilizar-se e zelar, pela segurança dos 
beneficiados durante as práticas esportivas e permanência nas instalações físicas; Viabilizar e 
operacionalizar a coleta de depoimentos escritos, quanto à execução e satisfação com o 
projeto/programa, de pais, beneficiados, responsáveis, professores e entes das comunidades; Participar 
do processo de capacitação oferecido pela gestão do projeto e coordenação local,  assim como manter-
se atualizado sobre assuntos de interesse de sua área de atuação. 

MECANICO 
Executar revisão e conserto de sistemas mecânicos, eletrônicos e eletromecânicos de veículos em 
geral, máquinas pesadas, implementos tracionados, bem como equipamentos estacionários; Executar 
montagem e desmontagem de bombas e comandos hidráulicos de máquinas e dos veículos equipados 
com o referido sistema; Executar manutenções em conjuntos de transmissão, suspensão, sistema de 
alimentação, seja mecânico ou eletrônico de motores a diesel, gasolina ou flex; Substituir peças 
avariadas; Executar ajustes, bem como regulagens e pequenas soldas em estruturas físicas dos 
veículos em geral; Fazer o preenchimento de formulários, impressos ou digitalizados em geral, 
apresentando informações como o tempo dedicado ao atendimento, bem como as peças e o 
ferramental necessário ou, utilizado na execução de ordem de serviços; Apresentar relações de peças 
devidamente formalizadas em formulários impressos e digitalizados à coordenação imediata, para que 
seja providenciado o pedido de compra;  
ENGENHEIRO AGRONOMO  
Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, 
experiências e analisando resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes nativas do 
cerrado, o crescimento de plantas, a adaptabilidade destas às condições naturais, desenvolver métodos 
de plantios adequados para melhor pega das mudas ao campo, diagnósticos ambientais ;Desenvolver, 
implantar e avaliar projetos educacionais, voltados a questões sócio-ambientais em escolas, empresas, 
instituições públicas e organizações do terceiro setor; Atuar como facilitador em questões sócio 
ambientais em equipes multidisciplinares, num amplo espectro de organizações públicas e privadas, 
tanto no âmbito do ensino formal, quanto junto a empresas e ao terceiro setor; Articular o envolvimento 
da mídia para a formação de valores da opinião pública na discussão da responsabilidade social e 
educação ambiental; Elaborar propostas e coordenar atividades que possam estimular o 
desenvolvimento da educação ambiental nas diferentes unidades do DMAE; Emitir pareceres e laudos 
técnicos em processos para funcionamento de atividades real ou potencialmente poluidoras ou de 
exploração de recursos ambientais no âmbito dos mananciais de abastecimento público do Município; 
Desenvolver estudos, em sua área de atuação, visando à elaboração de técnicas redutoras ou 
supressoras da degradação ambiental;  

ENGENHEIRO AMBIENTAL  
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Realizar diagnósticos e análise de risco em todas as dependências da Autarquia, sejam essas de baixo 
ou alto risco; Atuar em auditorias ambientais para fins de produção de laudos técnicos para controle da 
qualidade ambiental, sistemas de monitoramento e vigilância, bem como diagnosticar e investigar a 
presença de passivos ambientais e reportar o devido fim, conforme a legislação vigente; Articular e 
engajar em Estudos de Impactos Ambiental - EIAs, para evitar ou minimizar poluições atmosféricas, 
sonoras, dos solos e das águas, bem como realizar estudos para reduzir e controlar emissões de 
material particulado, quando for o caso, e minimizar o excesso de odores provenientes das operações 
realizadas pela Autarquia; Contribuir com a otimização das atividades de concepção e gerenciamento 
das políticas de gestão de meio ambiente, para uma Gestão de Recursos Naturais e conservação da 
natureza (meio urbano e rural), planejamento urbano para melhor distribuição da água entre a 
população; Estabelecer indicadores de efetividade e parâmetros de avaliação de Ações de Educação 
Ambiental Urbanas, a fim de propor elaborações de textos e cartilhas informativas para esclarecimento 
da comunidade; Elaboração de projetos, cadernos técnicos de especificações e orçamentos; Formatar e 
aplicar cursos e treinamentos para os servidores, para que estes possam executar suas atribuições de 
forma mais segura, evitando ao máximo os acidentes, inclusive os que estão relacionados às questões 
de saúde pública; Elaborar propostas e coordenar atividades que possam estimular o desenvolvimento 
das práticas sustentáveis nas diferentes unidades do DMAE; Elaborar pareceres, laudos técnicos, 
preencher formulários para regularização ambiental, englobando aqui processos de licenciamento e 
cumprimento de medidas condicionantes já estabelecidas para o DMAE; 

BIOLOGO 
s atribuições profissionais do Biólogo estão enumeradas, de forma geral, no artigo 2º da Lei que 
regulamentou a profissão e criou os Conselhos Federal e Regionais – a Lei 6.684/79: Formular e 
elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela 
ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio 
ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; Orientar, 
dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, 
entidades autárquicas, privadas ou do poder público, no âmbito de sua especialidade; Realizar perícias 
e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente realizado. 

GEÓLOGO 
Um geólogo/engenheiro geólogo é aquele responsável por compreender a composição, estrutura e a 
origem da crosta terrestre, conhecendo os tipos de rochas, realizando o estudo dos efeitos e dos 
impactos ambientais, das forças naturais e da ação humana sobre o solo, rios, lençóis freáticos, etc. 
Contendo conhecimento claro dos processos geológicos e caracterização das suas causas e 
consequências o geólogo/engenheiro geólogo é o profissional que busca, identifica, quantifica e 
qualifica os mais diversos tipos de recursos minerais existentes em nosso planeta, desde agregados 
utilizados na construção civil como areia, cascalho e saibro, jazidas de minérios metálicos como ouro, 
cobre, chumbo e zinco, até pedras semipreciosas e preciosas como diamante, turmalinas, zafiras e 
águas marinhas. O geólogo possui uma visão adequada das relações do ser humano no meio 
ambiente, pois tem um papel hábil na preservação de acidentes naturais, atuando em estudos de uso e 
ocupação do meio físico e na remediação de contaminantes. 

ANTROPÓLOGOS  
Analisar os materiais de sítios arqueológicos, a linguagem e outros elementos da cultura de povos 
antigos e atuais; Elaborar análises socioculturais para órgãos públicos, organizações não 
governamentais e empresas privadas; Realizar pesquisas científicas, orientar teses de mestrado e 
doutorado e publicar artigos científicos em revistas e eventos científicos; Ministrar aulas para ensino 
médio e superior, em cursos de Antropologia e relacionados, como Ciências Sociais, Arquivologia, 
Museologia, entre outros. 

MAQUEIRO  
Acolhimento e cuidado no transporte de pacientes dentro de uma unidade hospitalar de saúde. Assim é 
o trabalho dos profissionais maqueiros, responsáveis por conduzir os pacientes, no interior da unidade, 
para os leitos, centro cirúrgico, bem como realização dos exames, transferências de pacientes. Ele 
também mantém a higienização dos equipamentos, providencia macas, cadeiras de rodas entre outros 
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serviços de extrema importância para a resolutividade dos casos. 

MOTORISTA SAMU 

O condutor auxilia a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida, nas imobilizações e no 

transporte de vítimas. Conduzindo a ambulância no transporte de emergência, zelando pelos pacientes 

e equipe médica, assim como, a organização do veículo.  

ENGENHEIRO DE MINA  

O Engenheiro de Minas atua por meio de pesquisa, prospecção (busca de depósitos minerais) e lavra 

(extração) dos recursos minerais, os quais são os minérios, águas minerais e hidrocarbonetos. Para 

tanto, é importante ter noções de mineralogia e da metalurgia para colocar o seu trabalho em prática. 

Outras funções do engenheiro de minas: localizar jazidas; analisar o tamanho das reservas e a 

qualidade do minério no local; avaliar as possibilidades técnicas e econômicas da exploração do 

depósito mineral; elaborar e executar o projeto de extração; escolher equipamentos adequados, bem 

como recursos humanos e materiais necessários; fazer uso das tecnologias de última geração da área; 

realizar a reciclagem de produtos industriais; minimizar os impactos ambientais quanto à extração 

realizada. 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

Desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos, projetos e 

execução de trabalhos especializados referentes à flora. Fiscalizar atividades em áreas verdes, 

paisagismo, silvicultura e unidades de conservação. Localizar, classificar e cadastrar matrizes para a 

coleta de material vegetativo e reprodutivo. Planejar e executar programas e projetos relativos à 

preservação e exploração de recursos naturais, bem como supervisionar projetos relativos à 

preservação e expansão de áreas florestais.  Planejar, e fiscalizar e emitir parecer sobre o plantio e 

corte das árvores, observando a época própria, as técnicas adequadas e o estado fitossanitário.  

Desenvolver estudos sobre produção de sementes florestais quanto à melhoria da germinação e da 

qualidade das mudas utilizadas em arborização urbana.  Elaborar e implantar projetos e programas de 

controle e recuperação ambiental. Participar de programas de educação ambiental. Desenvolver 

pesquisas, elaborar projetos e fiscalizar a execução de trabalhos relacionados à flora. Localizar, coletar, 

classificar e cadastrar matrizes de material vegetativo e reprodutivo para coleta de sementes. Aplicar e 

orientar técnicas de manejo e condução de viveiros de mudas e árvores/arbustos. Participar de 

expedições botânicas dentro e fora do Município. Desenvolver estudos e/ou pesquisas sobre a 

adaptabilidade de espécies arbóreas nativas, visando seu emprego na arborização pública viária. 

Realizar levantamentos, inventários, estudos e análises da arborização urbana do Município. Realizar 

estudos e/ou pesquisas visando desenvolver novas técnicas quanto à produção de mudas e substratos. 

Analisar e emitir pareceres quanto a projetos que utilizem recursos florestais de acordo com a legislação 

ambiental vigente, propiciando o monitoramento e controle da cobertura florestal do Município. Analisar 

e interpretar fotografias aéreas, visando o cadastramento e mapeamento das áreas verdes e de fundo 

de vale. Acompanhar e orientar tecnicamente equipes de trabalho nos procedimentos inerentes aos 

serviços de sua área de competência conforme sua formação profissional. Atuar como assistente 

técnico nos processos judiciais que envolvam o Município, quando relativos às áreas de competência de 

sua formação profissional.  Prestar atendimento e orientação ao público, em assuntos relacionados a 

sua área de competência, nos aspectos referentes à sua formação profissional. Desempenhar 

atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos, nos aspectos referentes à sua 

formação profissional.  Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multiprofissionais, nos 

aspectos referentes à sua formação profissional. Proferir palestras, treinamentos e debates, bem como 

ministrar cursos em sua área de competência, nos aspectos referentes à sua formação profissional. 

Realizar vistorias, analisar, emitir pareceres, autos de embargo, notificações e demais procedimentos, 

aplicando a legislação vigente, nos aspectos referentes à sua formação profissional.  Participar de 

comissões, grupos de trabalhos e compor delegações em áreas estratégicas de interesse do Município; 

Desempenhar outras atividades correlatas ao cargo 
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CAPOEIRA 

Realizar planejamento das oficinas e desenvolver integralmente os conteúdos e atividades registradas 

no planejamento; registrar a frequência diária dos aprendizes; acompanhar o desenvolvimento das 

atividades ministradas; participar de reuniões com a coordenação dos cursos; avaliar o desempenho 

dos aprendizes; desenvolver oficinas com conteúdo teóricos e práticos; participar das atividades de 

capacitação, introduzir novas abordagens da capoeira em consonância com a demanda atual da área; 

atuar ética e profissionalmente; participar dos eventos da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência 

Social e Cidadania e suas unidades; realizar atividades desenvolvendo as técnicas da capoeira, 

movimento, disciplina, dança e canto. 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 

Instalar, manter e reparar sistemas elétricos, de telefonia, fios condutores, extensores etc.; preparar 

transformadores e reparar defeitos em instalação de casas de força; instalar lâmpadas, chaves de 

distribuição, bobinas, automáticos, ventiladores e outros; fazer extensões e reparos em linhas de alta 

tensão; substituir fusíveis, lâmpadas fluorescentes, chaves monofásicas, bifásicas e outros; executar 

tarefas afins por determinação superior ou quando o serviço assim o exigir 

II – LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

C P D 

CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

CPD –CENTRAL DE MARCAÇÃO 

HOSPITAL  

ALMOXARIFADO 

SECRETARIA 

PSFs 

SAMU 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLAS MUNICIPAL 

CRECHES 

DEPÓSITO DE MERENDA 

SEC.M.EDUCACAO 

ALMOXARIFADO 

  

GABINETE DO PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

ALMOXARIFADO  
PREFEITURA 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

SECRETARIA 

MERCADO MUNICIPAL 

POÇOS ARTESIANOS 

 PARQUE DE EXPOSIÇÃO 

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
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SECRETARIA 

BIBLIOTECA  

  

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ESPORTE  

ESTÁDIO MUNICIPAL 

GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES  

QUADRA DE ESPORTE 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ASSISTENCIA SOCIAL 

BOLSA FAMILIA 

CRAS 

CREAS 

CMDCA- CONSELHO TUTELAR 

  

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA 

LIMPEZA PUBLICA 

GARAGEM 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  

ATERRO SANITÁRIO 

SECRETARIA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE  

SECRETARIA 

GARAGEM 

III – QUADRO DE VAGAS 

O QUADRO CONSTA NA PLANILHA ACIMA CITADA. 

IV - DA ESCOLARIDADE E EXPERIÊNCIA 

➢ Experiência quando necessária deverá ser comprovada; 
➢ Facilidade de comunicação, autodomínio, iniciativa, aptidão física para o desempenho das atividades 
e habilitação profissional;  
➢ Carteira Nacional de Habilitação, nos cargos de motorista, com a devida Categoria, com autorização 
para exercer atividade profissional. 
➢ Cargos de nível médio, escolaridade de 2º grau 
➢ Cargos de nível superior, escolaridade de 3º grau, comprovando 
 
Da descrição dos serviços 
 
4.5. A pretensa contratação tem como objeto a contratação de natureza continuada de diversas funções 
no Município de Formosa do Rio Preto- Bahia em regime de empreitada por preço Global, a serem 
executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto/BA, suas Secretarias 
Municipais e demais Unidades sob sua abrangência. 

http://www.formosadoriopreto.ba.gov.br/


    

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ:  13.654.454/0001-28 

 

47 
Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77) 3616.2112/2121 – www.formosadoriopreto.ba.gov.br 

                         

4.6. Os serviços a serem contratados possuem natureza continuada, cuja interrupção pode 
comprometer as atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deve estender-se por 
mais de um exercício financeiro e continuamente. 

4.7. O treinamento e administração de mão de obra não implicarão em custos com a contratação; 

4.8. Os serviços serão executados pela contratada obedecendo ao disposto na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 05/2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes. 

Requisitos da contratada 

4.8.1. Os serviços serão prestados por empresa que atenda aos seguintes requisitos: 

4.8..1.1. Seja devidamente habilitada pelos órgãos de controle e fiscalização da atividade e com 
utilização de mão de obra detentora de formação profissional específica com dedicação exclusiva; 

4.8..1.2. Utilize rotinas e define perfil de mão de obra, para os postos de serviço, que possibilitem maior 
eficiência do efetivo utilizado no desenvolvimento de ações preventivas que incluem o uso de 
equipamentos auxiliares à execução dos serviços; 

4.8..1.3. Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambiente das Unidades, de forma a refletir 
resultados produtivos e melhoria no atendimento prestado à sociedade; 

4.8.1.4. Que ofereça proposta que atenda aos parâmetros definidos para o objeto da licitação e 
apresente preço compatível com a finalidade estabelecida; 

4.9. Dos consumíveis 

4.9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades adequadas, tais como: uniforme 
completo, livro de ponto, livro de ocorrência, e demais materiais e equipamentos necessários ao 
desempenho dos serviços, os quais deverão ser de boa qualidade, e estarem em observância às 
recomendações aceitas pelas boas práticas, normas e legislação vigente. 

4.9.2. Os uniformes e seus complementos serão fornecidos conforme o clima da região. 

4.9.3. Os valores dos equipamentos e uniformes, que constarão da planilha estimativa de custo e 
formação de preços, foram estabelecidos mediante os seguintes cálculos: 

a) para equipamentos – somatório da divisão do valor pelo número de meses de vida útil; e 

b) para uniformes – somatório da multiplicação da quantidade anual e do preço, dividido por 12 (doze) 
meses. 
 

4.9.4. A empresa deverá fornecer EPI (Equipamento de Proteção Individual) a seus funcionários de 
acordo com a legislação vigente.  

 
5. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. INSUMOS DIVERSOS 

5.1.1. UNIFORMES 

5.1.1.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes 

com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças para todas as 

estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado 
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5.1.1.2. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade. 

 

5.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

5.2.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar, os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário 

 

5.3. A licitante deverá entregar, quando da elaboração da proposta, a relação dos uniformes, 

materiais e equipamentos, contendo todas as especificações e quantidades que serão utilizadas 

na execução do serviço. 

5.4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

5.4.1. Os materiais a serem utilizados devem atender aos critérios de sustentabilidade ambiental, 

conforme determina a IN SLTI/MP n. 01, de 2010: 

5.4.2. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

5.4.3.  que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis 

ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

5.4.4. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 

com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 

durante o transporte e o armazenamento; e 

5.4.5. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acimada recomendada na 

diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 

cromo hexavalente(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-

polibromados(PBDEs). 

5.4.6. A comprovação do disposto no subitem anterior poderá ser feita mediante apresentação 

decertificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualqueroutro 

meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 

5.4.7. São obrigações da Contratada, especificamente em relação aos critérios de sustentabilidade 

ambiental: 

5.4.8. Orientar seus empregados sobre prevenção e controle de risco aos trabalhadores, bem como 

sobre práticas socioambientais para economia de energia, de água e redução de geração de resíduos 

sólidos no ambiente onde se prestará o serviço. 

5.4.9. Utilizar equipamentos e materiais de intercomunicação (como rádios, lanternas e lâmpadas) de 

menor impacto ambiental. 

5.4.10. Observar as Resoluções CONAMA n. 401/2008 e n. 424/2010, para a aquisição e descarte de 

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

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

5.4.11. Observar a Resolução CONAMA n. 20/1994, utilizando equipamentos que gerem menos ruído 

em seu funcionamento 

5.4.12. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a 

execução de serviços. 

http://www.formosadoriopreto.ba.gov.br/


    

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ:  13.654.454/0001-28 

 

49 
Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77) 3616.2112/2121 – www.formosadoriopreto.ba.gov.br 

                         

5.4.13. Utilizar pilhas recarregáveis para uso em lanternas em atividades realizadas no período noturno, 

evitando o uso de pilhas ou baterias que contenham substâncias perigosas em sua composição. 

5.4.14. Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram 

utilizados na prestação de serviços. 

5.4.15. Colaborar com a coleta seletiva para reciclagem, quando couber, e obedecendo as orientações 

da Comissão da Coleta Seletiva da Contratante, com vistas à separação dos materiais recicláveis do 

lixo orgânico, que deverá ser coletado separadamente. 

5.4.16. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos encarregados 

ou prepostos devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da 

Contratada, esperadas com essas medidas. 

5.4.17. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 

apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

5.4.18. Durante a vigilância noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das áreas que 

estiverem sendo ocupadas. 

5.4.19. Comunicar à Contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados como 

lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau funcionamento 

de instalações energizadas. 

5.4.20. Sugerir à Contratante, locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do consumo de 

energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação de interruptores, instalação de 

sensores de presença, rebaixamento de luminárias, etc. 

5.4.21. Auxiliar na verificação de impedimentos na saída do ar condicionado ou aparelho equivalente. 

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

fornecidas pela Contratante. 

5.4.23. Para seus equipamentos que gerem ruído em seu funcionamento, observar a necessidade de 

Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel – dB (A), 

conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar 

prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias 

adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído, inclusive, não 

afetando o desenvolvimento dos trabalhos administrativos ou de atividades de ensino nas unidades. 

5.4.24. Aos funcionários operadores de equipamentos que gerem ruídos, fornecer o tipo de protetor 

auricular de acordo com a potência sonora indicada no selo do equipamento, em cumprimento ao 

subitem acima e de acordo com a tabela de Ruído Contínuo ou Intermitente em decibéis do Anexo 1 da 

NR 15. 

5.4.25. Recolher as lâmpadas fluorescentes e os pneus de veículos utilizados para prestação dos 

serviços, para descartá-los junto ao sistema de coleta do fabricante, distribuidor, importador, 

comerciante ou revendedor conforme sistema de Logística Reversa previsto em legislação específica. 

5.4.26.  Os serviços de vigilância que necessitem de veículos automotores para execução das 
atividades, devem reduzir as emissões de gases poluentes, utilizando modelos de veículos classificados 
como A ou B pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e utilizar, sempre que possível, 
biocombustíveis para abastecimento. 

6. DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTITATIVOS DOS POSTOS E QUALIFICAÇÃO  

 
6.1. Os serviços serão executados de forma contínua e ininterrupta nos horários e jornadas 
especificadas. Caso o horário de expediente do Órgão seja alterado por determinação legal, os horários 
predeterminados serão adequados aos novos horários.  
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6.2 Os quantitativos de funções, bem como a carga horária de trabalho apresentada trata-se apenas de 
medida estimada de necessidade, podendo sofrer alteração no curso do contrato, sem que isso importe 
em penalização pela Contratante, garantido o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do 
contrato. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

 
7.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

7.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

7.1.3. fraudar na execução do contrato; 

7.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

7.1.5. cometer fraude fiscal; 

7.1.6. não mantiver a proposta. 

7.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação 
de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com o Município, nos termos do art. 7º 
da Lei 10.520, de 2002, aquele que: 
 
7.2.1. não promover o recolhimento das contribuiçõesrelativas ao FGTS e à Previdência Social 

exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

7.2.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia 

fixado.  

7.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

Contratada as seguintes sanções: 

7.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 

serviço contratado; 

7.3.2. Multa de:  

7.3.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 

o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

7.3.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

7.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 
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7.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 

das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

7.3.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 

2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a 

promover a rescisão do contrato; 

7.3.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

7.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos. 

7.3.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo de 

até cinco anos. 

7.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

7.4. As sanções previstas nos subitens 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4 e 7.3.5poderão ser aplicadas à Contratada 

juntamente com as de multa. 

7.4.1. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 

notificação e caso não se verifique o pagamento do valor da multa pela Contratada, deverá a 

Contratante(Parecer n. 01/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e Nota n. 

03/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU):  

I - quando a Contratada autorizar, de forma expressa, realizar diretamente a retenção e compensação 

dos valores das multas nas faturas em aberto, mediante desconto direto dos valores devidos nas faturas 

ou créditos existentes; ou  

II - executar a garantia prestada; não havendo êxito nessa operação, por qualquer razão, ou se a multa 

for superior ao valor da garantia, deverá, obrigatoriamente, proceder ao desconto direto dos valores 

devidos de qualquer fatura ou crédito existente em favor da Contratada, ou, ainda, quando for o caso, 

promover a cobrança judicial desse montante. 

7.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 

1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 
por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para 
executar os serviços contratados, por empregado 
e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 
Contratante, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade 
e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário 
e por dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por 
ocorrência; 

02 

8 Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 

01 

http://www.formosadoriopreto.ba.gov.br/


    

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ:  13.654.454/0001-28 

 

53 
Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77) 3616.2112/2121 – www.formosadoriopreto.ba.gov.br 

                         

serviço, por funcionário e por dia; 

9 

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

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 
os prepostos previstos no edital/contrato; 

01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 
Contratada. 

01 

12 

Efetuar o pagamento de salários, vales 
transporte, vales refeição, seguros, encargos 
fiscais e sociais, como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência Social ou do 
FGTS, bem como arcar com quaisquer despesas 
diretas e/ou indiretas relacionadas à execução 
do contrato nas datas avençadas. 

03 

13 
Entregar o uniforme aos empregados na 
periodicidade 

02 

14 
Manter sede, filial ou escritório de atendimento 
na cidade local de prestação dos serviços. 

02 

15 

Apresentar, quando solicitado, documentação 
fiscal, trabalhista, previdenciária e outros 
documentos necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos trabalhistas. 

03 

16 

Creditar os salários nas contas bancárias dos 
empregados, em agências localizadas na cidade 
local da prestação dos serviços ou em outro 
definido pela Administração. 

03 

17 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida em contrato. 

02 

18 

Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados para sanar 
as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante 
a análise da documentação exigida por força do 

02 
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contrato. 

19 
Manter em estoque equipamentos discriminados 
em contrato, para uso diário. 

02 

20 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) aos seus empregados. 

03 

21 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e do 
Edital do Pregão Presencial e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pela unidade 
fiscalizadora. 

02 

22 

Substituir os equipamentos que apresentarem 
defeitos e/ou apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas da comunicação da Contratante. 

03 

23 
Atender normas do Min. Trabalho sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

03 

 

7.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

7.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

7.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

7.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

7.8. 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. 

 
8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
8.1. O prazo de execução e vigência será até 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.  

 
9. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 

 
9.1 - As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será 
apontada pelo Setor de Contabilidade.  
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10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem 

por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, 

verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à 

instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, 

pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar 

o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

 

10.2. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, 

podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, de acordo 

com as seguintes disposições:   

 

I. Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização 

técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução 

processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização 

dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, 

pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outros;   

II. Fiscalização Técnica:  é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos 

moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos 

serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato 

convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização 

pelo público usuário;   

III. Fiscalização Administrativa:  é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução 

dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às 

providências tempestivas nos casos de inadimplemento;   

IV. Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou 

administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou 

em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade; e   

V. Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução contratual por pesquisa 

de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os 

recursos materiais e os procedimentos utilizados pela Contratada, quando for o caso, ou outro fator 

determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto.   

 

10.3. As comunicações entre a Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, a exemplo de: aplicação de sanções; ciências de glosas, de 

adequações de pagamento, de avaliações de execução contratual e de rescisão; oportunização de 

contraditório e ampla defesa. 

10.3.1. As demais comunicações, solicitações de esclarecimentos ou complementação de informações 

deverão ser preferencialmente por mensagem eletrônica, nos termos do Decreto n. 9.094, de 17 de 

julho de 2017. 
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10.3.2. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade deverá designar 

representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.  

10.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato.  

10.5. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se 

em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais 

no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

10.6. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, 

as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório 

competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT):  

a) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato dos seguintes documentos:  
b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (CND);   
b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal 
do domicílio ou sede do contratado;   
b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e   
b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).   
b.5. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que 
conste como tomadora a Contratante; 
b.5. cópia dos contracheques ou recibo dos empregados relativos ao mês anterior ao do 
pagamento da prestação dos serviços acompanhado da cópia de recibos de depósitos bancários;   

10.7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou 

gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.  

 

10.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 

habilitação pela Contratada poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.  

 
10.9. A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações 

trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar 

má-fé ou a incapacidade de correção.  

 

10.9.1. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 
 

a. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre 
o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço; 
 
b. Deve ser consultada a situação da empresa; 
 
c. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT)everá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa 
mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, 
conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993. 
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d. Deverá ser exigida cópia dos contracheques assinados dos empregados, comprovante de 
pagamento de salário, adicionais, concessão de férias remuneradas e respectivo adicional, do mês 
anterior ao da prestação dos serviços e de auxílios do mês vigente (vale transporte, vale refeição e 
auxílio-saúde, etc.), quando devidos; 
 
e.1 deverá ser observado nesses comprovantes se os valores apresentados estão compatíveis com 
os informados na planilha de custos e formação de preço apresentada pela contratada, que não 
deverá ser inferior ao previsto na ACT/CCT vigente. 
 
e. verificar se a empresa realizou o recolhimento do FGTS e da contribuição do INSS do mês 
anterior ao da prestação dos serviços 

 
f. verificar o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados 
até a data da extinção do contrato. 

 
10.9.2.  Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o item anterior, o Município 
comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação esteja regularizada. (ART. 8º, §1º, do Decreto 9.507/2018) 
 
10.9.3.  Não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, na forma do subitem 
anterior, no prazo de até quinze dias, o Município poderá efetuar o pagamento das obrigações 
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços 
contratados.(ART. 8º, §2º, do Decreto 9.507/2018) 
 
10.10. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a Contratada observa a legislação relativa à 
concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus empregados 
e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia 
e percentual previstos. 
 
10.10.1.  O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, 
inclusive quanto à necessidade de solicitação da Contratada. 
 
10.11. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará as 
fichas mensais de inspeção para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o 
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada: 
 

a. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 
as atividades contratadas; ou 
 
b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 
10.11.1. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a 
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  
 
10.12.  O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do 
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
 
10.12.1.  Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
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10.13.  A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  
 
10.14.  Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos 
nos indicadores, além dos fatores redutores, se previstos, devem ser aplicadas as sanções à 
Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  
 
10.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços.  
 
10.16.  O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 
perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta 
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
10.17.  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  
 
10.18.  O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
10.19.  O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de 
habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da 
Contratante, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
10.20.  Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a Contratante comunicará o fato à Contratada e reterá 
o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 
regularizada.  
 
10.20.1.  Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, 
a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da Contratada 
que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.  
 
10.20.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.  
 
10.20.3. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de 
responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a Contratante e os empregados da 
Contratada.  
 
10.21.  O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, 
do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS 
referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.  
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10.22. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e 
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS  

 
11.1 O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 
8.666/93.  
 
11.2 Quando o preço tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado.  
 
11.3 Não havendo êxito nas negociações, a Administração poderá convocar o segundo colocado no 
certame, se houver, para que aceitando as condições impostas, seja contratado, ou promover à 
revogação da Licitação, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.  
 
12. DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

12.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela 
equipe de fiscalização. 
 
12.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das avaliações da 
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório. 
 
12.2.2.  Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos 
dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do 
mês anterior. 
 
12.2.3.  Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 
 
12.2.3.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 
deverá conter registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 
relação à fiscalização técnica e administrativa, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 
 
12.3.  O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 
pelo gestor do contrato. 
 
12.3.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
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despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as 
respectivas correções. 
 
12.3.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a Contratada para 
que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base nas 
fichas mensais de inspeção. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

13.1.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, cabe à Contratada 
o cumprimento das seguintes obrigações:  
13.2.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
13.3.  Responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas 
decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, indenizações, tributos e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
13.4.  Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes 
ou seus prepostos venham porventura ocasionar ao Contratante ou a terceiros, durante a execução dos 
serviços, arcando com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução do serviço objeto contratado; 
13.5. Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados;  
13.6. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da Contratante, substituindo, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo 
representante da Contratante; 
13.7.  Manter um profissional responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante legal ou preposto para tratar de todos os assuntos relacionados ao contrato junto ao 
Contratante, sem ônus para esta;  
13.8. Recrutar, selecionar e encaminhar a Contratante os empregados necessários à realização dos 
serviços, de acordo com a qualificação mínima definida exigida;  
13.9. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
13.10.  Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto;  
13.11. Manter seus funcionários devidamente informados das normas disciplinares do Contratante, bem 
como das normas de utilização e de segurança das instalações e do manuseio dos documentos; 
13.12. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 
13.13. Fornecer aos seus funcionários fardamento completo, devidamente aprovado pela Contratada, 
na forma constante no Termo de Referência, que permita a fácil identificação, bem como os 
equipamentos de segurança (EPI) necessários para a execução dos serviços, em atenção as normas 
de segurança do trabalho, se responsabilizando inteiramente pelo seu cumprimento; 
13.14. Se for necessário, e a critério da Contratante, poderá ser solicitada a execução dos serviços em 
dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente à 
Contratada, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e 
aquela prevista no dissídio da categoria envolvida;  
13.15. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;  
13.16.  Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os serviços que não estejam 
de acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta 
de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  
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13.17. A contratada deverá indicar um representante para que junto a Prefeitura possa resolver os 
problemas apresentados; 
13.18.  Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de regularização de 
todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais; 
13.19. Comprovar, quando da rescisão contratual, o pagamento das verbas rescisórias ou que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho.  
13.20.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de 
novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, cargo ou atividade 
exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, endereço residencial e telefone dos 
empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho 
e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência 
juntamente com a comprovação dos requisitos mínimos estabelecidos neste termo de referência. 
13.21.  Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste 
Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 
13.22.  Fornecer aos seus empregados todos os benefícios e vantagens previstas na legislação e 
Acordo Coletivo de trabalho; 
13.23.  A empresa contratada será responsável pela integridade de seus empregados na execução dos 
serviços, devendo manter durante a vigência do contrato seguro pessoal de seus empregados; 
13.24.  Providenciar, às suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico aos seus 
empregados designados à execução dos serviços contratados, em caso de doença, acidente de 
trabalho, mal súbito ou quaisquer outros acontecimentos desta natureza; 
13.25.  Fornecer assistência jurídica aos seus empregados, quando relacionados com a prestação de 
serviços; 
13.26. Cumprir as normas de segurança da contratante, além dos postulados legais vigentes de âmbito 
federal, estadual ou municipal; 
13.27. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
pessoas portadoras de referência de boa conduta e idoneidade, atestado médico comprovando sua 
sanidade física e mental e atestado de antecedentes criminais atualizados, os quais ficarão de posse da 
contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo ainda funções profissionais 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
13.28. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para reposição imediata nos 
casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar 
qualificada como de natureza grave, seja mantido ou retorne a atividade nos imóveis da contratante; 
13.29. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 
13.30.  Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no 
turno imediatamente subsequente; 
13.31. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 
13.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
13.33.  Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia, ou sempre que solicitados pela 
Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à 
disposição da Contratante; 
13.34. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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13.35. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a eventuais 
acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de obra que cometer falta 
disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações. 
13.36. Atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, qualificada ou entendida 
como inadequada para a prestação dos serviços. 
13.37. Cumprir as disposições de sustentabilidade ambiental na forma da legislação e especificadas 
neste Termo de Referência. 
 
14 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

14. Solicitar a execução de serviços através de formulário próprio, expedido pelo fiscal do contrato da 
frota da Prefeitura. 

 
14.1. O fiscal do contrato deverá registrar todas as ocorrências com o fornecimento de peças ou 
serviços realizados, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou falhas 
observadas; 
 
14.2. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições contratuais; 
 
14.3. Caberá ao fiscal do Contrato notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias, encaminhando a respectiva notificação ao Gestor Municipal para as devidas providências. 
 
14.4. Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados; 
 
14.5. Designar um servidor credenciado para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste 
instrumento; 
 
14.6. Não permitir a execução de serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Contratada. 
 
14.7. A Contratante deverá avaliar as alterações que interfiram na operacionalização dos serviços 
majorando quando for o caso, o quantitativo de horas e peças estimadas para o mês, devendo a 
Contratada propor de forma justificada o recebimento dos valores excedentes, cabendo AO Fiscal de 
Contrato, demandante dos serviços, a avaliação e parecer 
 
15. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

15.1. Será admitida a subcontratação é permitida a subcontratação parcial do objeto, 
15.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
15.3. A licitante vencedora deverá priorizar a subcontratação de Microempreendedores Individuais – 
MEI, sempre que a atividade permitir. 
 

15.4. Ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o 
prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
16.1. Toda e qualquer alteração nos Termos de Contrato será precedido de Termos Aditivo, 
devidamente assinado por ambas as partes e sujeito as disposições da Lei 8.666/93.  
 
16.2. A Contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora 
avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93, na Lei 10.520/02, e legislação 
complementar, durante a vigência do Contrato. 

 

 

___________________________ 

Maria Lecy Alves Dias 
Secretária de Administração,  

Planejamento e Finanças 
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ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º ____/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.257/2021. 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI 
FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 
PRETO/BA – DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A 
EMPRESA ___________________________. 

 
 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, que entre si fazem, de um lado como 
CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, com a sede na Praça 
da Matriz, nº 22, Centro, CEP: 47.990-000, inscrita no CNPJ N.º 13.654.454/0001-28, representado pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Manoel Afonso de Araújo, RG nº 0182744205 SSP/BA, CPF nº. 
137.632.105-04. Fundo Municipal de xxxxxx, inscrito no CNPJ nº    xxxx/0001-xx, Representado pelo 
Secretário Sr.xxxx, inscrito no CPF nºxxxx, RG nº xxxxxx e do outro, a empresa 
____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __.___.___/0001-__, 
sediada na Rua ________________, nº ___, Bairro _________, no Município de ____________, por 
seu representante legal infra-assinado, Sr. ______________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ___________ SSP/__ e CPF nº ___.___.___-__, doravante denominada CONTRATADA, 
tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos 
pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviços de mão de obra 
terceirizada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, independente de sua transcrição, o Edital de 
Licitação e a Proposta da CONTRATADA, datada de __/__/____, seus Anexos e demais elementos 
constantes do referido processo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e 
o Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços serão prestados mensalmente sob a forma de Execução 
Indireta e pelo regime de Empreitada Por Preço Global. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1 O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: 
 

 I) Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993, n° 8.883, de 8 de junho de 1994 e n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998 e demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração Pública Federal; 

II) Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002; 
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III) Decreto n°3.555, de 8 de agosto de 2000;  

IV) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de 
agosto de 2014.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO  
 
3.1 A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da licitação promovida pelo 
Pregão Presencial nº 020/2021, em que à CONTRATADA foi adjudicado o objeto da licitação, para o 
Lote _____. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO  
 
4.1. Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram 
ter pleno conhecimento: 
 
I) Edital do Pregão Presencial nº 020/2021;  
II) Termo de Referência; 
III) Proposta de preços e documentos apresentados pela CONTRATADA na licitação.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
 
5.1 O valor Global do presente Contrato é de R$ ____________ (                      ), de acordo com os 
valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão Presencial nº 
020/2021, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do presente objeto, conforme 
quantitativo e descritivo.  
 
5.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 
administração, previsão de lucro, frete, seguro, entre outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto. 
 
5.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser REVISADOS observadas as 
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO 
 
6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros alocados 
nas seguintes dotações orçamentárias:  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO   

 
7.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da 
Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto. 
 
7.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 
deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.  
 
7.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 
abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 
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7.4.  O pagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência bancária, após a 
entrega do bem, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação, após a 
apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pelo setor de liquidação do 
Município. 

7.5. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para as 
necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 
reapresentação para efeito de pagamento. 

7.6.  A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

8.1. Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de 
sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II, alínea d).  

8.2. Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes dos 
custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será analisada pela Prefeitura para 
verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.  

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 

9.1. O prazo de vigência e de execução do CONTRATO é de até 31/12/2021 a partir da data da sua 
assinatura.  

Parágrafo 1º. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos e 
sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no 
parágrafo 2º.  

Parágrafo 2º. As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse da Prefeitura 
quanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes legais, estarem de acordo 
com as práticas de mercado. 

Parágrafo 3º. A prorrogação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, de acordo com os 
Art 57, seus incisos e parágrafos e 65 seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR  

10.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. ___________________________, a quem caberá 
designar o fiscal do cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.º 
8.666/93.  
 
10.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do 
Responsável designado pela Prefeitura de Formosa do Rio Preto, que verificará a sua perfeita execução 
e o fiel cumprimento das obrigações contratadas. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1. Este instrumento contratual poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.º 
8.666/93.  

Parágrafo único. A inobservância por parte do CONTRATADO de todos os termos e condições deste 
CONTRATO não constituirá novação e nem ensejará renúncia ao direito de exigi-los a qualquer tempo 
por parte do CONTRATANTE.  
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10.2. A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 
penalidades contratuais e legais. 
 
10.3. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 
da Lei Federal nº 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause 
prejuízo à mesma. 
 
10.3.1.  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 
não cabe à CONTRATADA, o direito a qualquer indenização. 
 
10.4. O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer 
das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada 
à outra, mediante notificação por escrito. 
 
10.5. A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 
dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO   
 
12.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela 
equipe de fiscalização. 
 
12.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das avaliações da 
execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório. 
 
12.2.2.  Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos 
dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do 
mês anterior. 
 
12.2.3.  Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 
 
12.2.3.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 
deverá conter registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 
relação à fiscalização técnica e administrativa, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 
 
12.3.  O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 
pelo gestor do contrato. 
 
12.3.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as 
respectivas correções. 
 
12.3.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a Contratada para 
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que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base nas 
fichas mensais de inspeção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
13.1. DA CONTRATANTE 
 
13.1.1. Solicitar a execução de serviços através de formulário próprio, expedido pelo fiscal do contrato 
da frota da Prefeitura. 
 
13.1.2. O fiscal do contrato deverá registrar todas as ocorrências com o fornecimento de peças ou 
serviços realizados, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou falhas 
observadas; 
 
13.1.3. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro 
das normas e condições contratuais; 
 
13.1.4. Caberá ao fiscal do Contrato notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias, encaminhando a respectiva notificação ao Gestor Municipal para as devidas providências. 
 
13.1.5. Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados; 
 
13.1.6. Designar um servidor credenciado para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto deste 
instrumento; 
 
13.1.7. Não permitir a execução de serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Contratada. 
 
13.1.8. A Contratante deverá avaliar as alterações que interfiram na operacionalização dos serviços 
majorando quando for o caso, o quantitativo de horas e peças estimadas para o mês, devendo a 
Contratada propor de forma justificada o recebimento dos valores excedentes, cabendo AO Fiscal de 
Contrato, demandante dos serviços, a avaliação e parecer 
 
13.2. DA CONTRATADA 
 
13.2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, cabe à Contratada 
o cumprimento das seguintes obrigações:  
13.2.2.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
13.2.3. Responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas 
decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, indenizações, tributos e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 
13.2.4. Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que estes 
ou seus prepostos venham porventura ocasionar ao Contratante ou a terceiros, durante a execução dos 
serviços, arcando com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução do serviço objeto contratado; 
13.2.5. Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados;  
13.2.6. Manter seus empregados sob as normas disciplinares da Contratante, substituindo, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo 
representante da Contratante; 
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13.2.7.  Manter um profissional responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante legal ou preposto para tratar de todos os assuntos relacionados ao contrato junto ao 
Contratante, sem ônus para esta;  
13.2.8. Recrutar, selecionar e encaminhar a Contratante os empregados necessários à realização dos 
serviços, de acordo com a qualificação mínima definida exigida; 
13.2.9. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
13.2.10.  Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto;  
13.2.11. Manter seus funcionários devidamente informados das normas disciplinares do 
Contratante, bem como das normas de utilização e de segurança das instalações e do manuseio dos 
documentos; 
13.2.12. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 
13.2.13. Fornecer aos seus funcionários fardamento completo, devidamente aprovado pela 
Contratada, na forma constante no Termo de Referência, que permita a fácil identificação, bem como os 
equipamentos de segurança (EPI) necessários para a execução dos serviços, em atenção as normas 
de segurança do trabalho, se responsabilizando inteiramente pelo seu cumprimento; 
13.2.14. Se for necessário, e a critério da Contratante, poderá ser solicitada a execução dos 
serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado 
previamente à Contratada, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal 
estabelecida e aquela prevista no dissídio da categoria envolvida;  
13.2.15. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;  
13.2.16.  Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os serviços que não 
estejam de acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, 
a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato;  
13.2.17. A contratada deverá indicar um representante para que junto a Prefeitura possa resolver 
os problemas apresentados; 
13.2.18.  Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de 
regularização de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais; 
13.2.19. Comprovar, quando da rescisão contratual, o pagamento das verbas rescisórias ou que 
os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho.  
13.2.20.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, cargo ou 
atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, endereço residencial e 
telefone dos empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de 
conferência juntamente com a comprovação dos requisitos mínimos estabelecidos neste termo de 
referência. 
13.2.21.  Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto 
neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 
13.2.22.  Fornecer aos seus empregados todos os benefícios e vantagens previstas na legislação 
e Acordo Coletivo de trabalho; 
13.2.23.  A empresa contratada será responsável pela integridade de seus empregados na 
execução dos serviços, devendo manter durante a vigência do contrato seguro pessoal de seus 
empregados; 
13.2.24.  Providenciar, à suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico aos seus 
empregados designados à execução dos serviços contratados, em caso de doença, acidente de 
trabalho, mal súbito ou quaisquer outros acontecimentos desta natureza; 
13.2.25.  Fornecer assistência jurídica aos seus empregados, quando relacionados com a 
prestação de serviços; 
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13.2.26. Cumprir as normas de segurança da contratante, além dos postulados legais vigentes de 
âmbito federal, estadual ou municipal; 
13.2.27. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando pessoas portadoras de referência de boa conduta e idoneidade, atestado médico 
comprovando sua sanidade física e mental e atestado de antecedentes criminais atualizados, os quais 
ficarão de posse da contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo ainda 
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
13.2.28. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para reposição imediata 
nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar 
qualificada como de natureza grave, seja mantido ou retorne a atividade nos imóveis da contratante; 
13.2.29. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 
13.2.30.  Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 
serviços no turno imediatamente subsequente; 
13.2.31. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 
13.2.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
13.2.33.  Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes 
do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia, ou sempre que solicitados pela 
Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à 
disposição da Contratante; 
13.2.34. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
13.2.35. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 
eventuais acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão de obra que 
cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações. 
13.2.36. Atender de imediato às solicitações de substituição da mão de obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços. 
13.2.37. Cumprir as disposições de sustentabilidade ambiental na forma da legislação e 
especificadas neste Termo de Referência. 
. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

14.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

14.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.2.1. fraudar na execução do contrato; 

14.2.2. comportar-se de modo inidôneo; 

14.2.3. cometer fraude fiscal; 

14.2.4. não mantiver a proposta. 
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14.3. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação 
de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com o Município, nos termos do art. 7º 
da Lei 10.520, de 2002, aquele que: 
 
14.3.1. não promover o recolhimento das contribuiçõesrelativas ao FGTS e à Previdência Social 

exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

14.3.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia 

fixado.  

14.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

Contratada as seguintes sanções: 

14.4.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 

serviço contratado; 

14.4.2. Multa de:  

14.4.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 

o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

14.4.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

14.4.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

14.4.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 

das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

14.4.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 

2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a 

promover a rescisão do contrato; 

14.4.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

14.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos. 

14.4.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo de 

até cinco anos. 

14.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 
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14.5. As sanções previstas nos subitens 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4 e 7.3.5poderão ser aplicadas à Contratada 

juntamente com as de multa. 

14.5.1. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 

notificação e caso não se verifique o pagamento do valor da multa pela Contratada, deverá a 

Contratante(Parecer n. 01/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e Nota n. 

03/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU):  

I - quando a Contratada autorizar, de forma expressa, realizar diretamente a retenção e compensação 

dos valores das multas nas faturas em aberto, mediante desconto direto dos valores devidos nas faturas 

ou créditos existentes; ou  

II - executar a garantia prestada; não havendo êxito nessa operação, por qualquer razão, ou se a multa 

for superior ao valor da garantia, deverá, obrigatoriamente, proceder ao desconto direto dos valores 

devidos de qualquer fatura ou crédito existente em favor da Contratada, ou, ainda, quando for o caso, 

promover a cobrança judicial desse montante. 

14.6. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 

1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 

04 
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por dia e por unidade de atendimento; 

3 
Manter funcionário sem qualificação para 
executar os serviços contratados, por empregado 
e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 
Contratante, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade 
e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário 
e por dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por 
ocorrência; 

02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

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

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 
os prepostos previstos no edital/contrato; 

01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 
Contratada. 

01 

12 

Efetuar o pagamento de salários, vales 
transporte, vales refeição, seguros, encargos 
fiscais e sociais, como recolhimentos das 
contribuições sociais da Previdência Social ou do 
FGTS, bem como arcar com quaisquer despesas 
diretas e/ou indiretas relacionadas à execução 

03 
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do contrato nas datas avençadas. 

13 
Entregar o uniforme aos empregados na 
periodicidade 

02 

14 
Manter sede, filial ou escritório de atendimento 
na cidade local de prestação dos serviços. 

02 

15 

Apresentar, quando solicitado, documentação 
fiscal, trabalhista, previdenciária e outros 
documentos necessários à comprovação do 
cumprimento dos demais encargos trabalhistas. 

03 

16 

Creditar os salários nas contas bancárias dos 
empregados, em agências localizadas na cidade 
local da prestação dos serviços ou em outro 
definido pela Administração. 

03 

17 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida em contrato. 

02 

18 

Entregar ou entregar com atraso os 
esclarecimentos formais solicitados para sanar 
as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante 
a análise da documentação exigida por força do 
contrato. 

02 

19 
Manter em estoque equipamentos discriminados 
em contrato, para uso diário. 

02 

20 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) aos seus empregados. 

03 

21 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e do 
Edital do Pregão Presencial e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pela unidade 
fiscalizadora. 

02 

22 

Substituir os equipamentos que apresentarem 
defeitos e/ou apresentarem rendimento 
insatisfatório em até 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas da comunicação da Contratante. 

03 
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23 
Atender normas do Min. Trabalho sobre saúde, 
higiene e segurança do trabalho. 

03 

 

14.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

14.7.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

14.7.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

 

14.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 

14.9. 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  
 

A fiscalização do Termo de Contrato será exercida pelo fiscal Sr. XXXXXXXXXXXXXXXa, designado 

pela secretaria solicitante, através da portaria nº XXXX/20XXX. Conforme o Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
16.1. Fica eleito o Foro de Formosa do Rio Preto para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 
contrato. 
16.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, o 
subscrevem. 
 
Formosa do Rio Preto /BA, ____ de ________ de 2021. 
 

 
 

Manoel Afonso de Araújo 
Prefeito Municipal 

 
 

___________________________________ 
CONTRATADA 

                      CONTRATANTE 
 
 

TESTEMUNHAS:  
 
01 - ________________________        
 
02 - _______________________ 
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ANEXO III 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Ao Pregoeiro Oficial 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto - Bahia. 

 

Senhor Pregoeiro, 

Conforme exigências constantes no Edital de Licitação – Pregão Presencial Nº 020/2021, 
estamos apresentando Proposta de Preços para xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, objeto 
da licitação supracitada, e declaramos expressamente que: 

1. Recebemos todos os documentos e informações necessárias à elaboração desta proposta;  

2. Nos preços indicados estão computadas todas as despesas de transporte, os tributos, encargos 
sociais e trabalhistas e demais custos que os compõem; 

3. Acompanha esta proposta a planilha de preços contendo a descrição, quantidade, preços 
unitário e total dos itens cotados, bem como total geral por extenso (em papel timbrado da 
empresa contendo nome, endereço e CNPJ da mesma); 

4. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Termo 
de Contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. ______________, Carteira de 
Identidade nº _______, CPF nº __________, __________(profissão________________(função 
na empresa), residente na Rua/Avenida___________, nº____, Bairro – Cidade (Estado), como 
responsável desta empresa; 

5. Esta proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 
abertura da licitação; 

6. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

A Empresa ______________________________, CNPJ nº ________________, sediada 
___________(endereço completo)______________, propõe-se a executar os serviços discriminados, 
atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação, e nos valores abaixo: 

 
ANEXAR PLANILHA 

 
– Validade da Proposta de Preços: 
– Prazo de Execução dos Serviços: 
- Convenção Coletiva de Trabalho: 

  Declaramos que concordamos e atendemos a todas as exigências do edital e seus anexos e que nos 
preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, 
tais como: tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de 
quaisquer materiais CIF/. seguros; encargos sociais e trabalhistas, equipamentos de proteção individual 
e demais despesas inerentes, correspondendo o preço ofertado, rigorosamente, às especificações do 
objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 

http://www.formosadoriopreto.ba.gov.br/


    

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ:  13.654.454/0001-28 

 

77 
Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77) 3616.2112/2121 – www.formosadoriopreto.ba.gov.br 

                         

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

PROPONENTE 

NOME DA EMPRESA:  

CNPJ N°:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

FAX:  

E-MAIL:  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME COMPLETO:  

C.I. N°:  

C.P.F N°:  

PROFISSÃO:  

NACIONALIDADE:  

ESTADO CIVIL:  

ENDEREÇO 
RESIDENCIAL: 

 

DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO:  

N° DO BANCO:  

NOME DA AGÊNCIA:  

N° DA AGÊNCIA:  

N° DA CONTA 
CORRENTE: 

 

 

-----------------------------------------------, ------------- de -------------------------------------- de 2021. 
                                            Local e data. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura do Representante Legal e Carimbo da Empresa 
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MODELO I 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME  

 

 

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL nº  /2021 Através do presente instrumento, 

nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, 

profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito 

no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua 

..................................................., nº ........ 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, 

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).  

_____ _____de __________________ de 20__.  

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL CNPJ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal, em papel timbrado da 
empresa, com reconhecimento de firma. 
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MODELO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX /2021 

 

Ao Pregoeiro Oficial 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 

OBJETO: 

A empresa________________________________________________________________, CNPJ 

nº___________________, com sede em ___________________________________ 

__________________________________________________(endereço completo), por intermédio de 

seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 

10.520/2002 e para os fins do PREGÃO nº 020/2021, DECLARA expressamente que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. __________________, ___ de ___________ 

de  /2020. ____________________________________ Assinatura do representante da empresa (nome 

e número da identidade)    

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes da sessão 

de lances, separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação 

 

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal, em papel timbrado da 
empresa. 
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MODELO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
 

Ao Pregoeiro Oficial 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 

OBJETO: 

 
(nome/razãosocial)........................................................................................................................................

............. inscrita no CNPJ n°.................................................................................... por intermédio de seu 

representante legal, o(a) 

Sr(a................................................................................................................................................................

........................ portador(a) do RG nº............................................................................e inscrito(a) no CPF 

sob nº........................................DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão nº      /2021, sob 

pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 

impedimentos previstos no §4, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e tendo interesse em se 

beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber. Por ser 

verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Local e data Assinatura  

Nome do Representante  

Apresentar fora dos 02 (dois) envelopes, no credenciamento. 

 

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal, em papel timbrado da 
empresa. 
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MODELO  IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART.7º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

 
 

Ao Pregoeiro Oficial 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 020/2021 

 
OBJETO:  

 

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Processo Licitatório PREGÃO 

PRESENCIAL  020/2021, junto a Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, que não 

mantemos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em horário noturno de trabalho ou em 

serviços perigosos ou insalubres, não possuído ainda, qualquer trabalho de menor de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme determina a Constituição Federal no seu artigo 7º, 

Inciso XXXIII. Por ser verdade, firmamos a presente declaração. Local e data. Assinatura Nome do 

Representante Legal Local e Data. 

 

____________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

(Carimbo CNPJ) 

 

 
Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal, em papel timbrado da 
empresa. 
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MODELO V  

MODELO DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR PÚBLICO  

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº PP   020/2021 

 

Ao Pregoeiro Oficial 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº   020/2021 

OBJETO:  

 

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Processo Licitatório PREGÃO 

PRESENCIAL    020/2021, junto a Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto/BA, que a Empresa 

..................... inscrita no CNPJ sob o n.º ..............., NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, 

SERVIDORES PÚBLICOS OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE contratante responsável pela 

licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º, da lei 8.666/93. Por ser verdade, firmamos a presente 

declaração.  

 

Local e data 

 

Assinatura Nome do Representante Legal  

 

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal, em papel timbrado da 
empresa. 
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MODELO VI 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO 

 
 

Ao Pregoeiro Oficial 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº   020/2021 

OBJETO:  

 
 
 

 (Em papel timbrado da empresa) (identificação), inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu 
representante legal, o Senhor (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº e do 
CPF nº, DECLARA, para fins do Processo Administrativo n° 0XX/2021, Pregão Presencial nº 0XX/2021 
que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
dispõe máquinas (RELACIONA), equipamentos(RELACIONA) e equipe técnica 
especializada(RELACIONA), para a execução do objeto do presente processo. Por ser a expressão da 
verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
Local e data 

 

Assinatura Nome do Representante Legal  

 

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal, em papel timbrado da 
empresa. 
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MODELO VII 

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS 

 

 

_______________________(nome da empresa)_______, CNPJ nº________________, sediada 
___________ (endereço)__________, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, e para 
os fins do Pregão na forma Presencial nº __/____, processo nº _____.______/____-__, DECLARA 
expressamente que: 

atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991 e que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social. 

 

 

 

Local, __ de ________ de ____. 

 

______________________________________________________________ 
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

Observação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serão aceitos atestados (ou declarações) com outras redações e formatações, desde que 
constem todos os elementos exigidos no presente modelo. 
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MODELO VIII 

 
DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU INSTALAÇÃO E COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE 

ESCRITÓRIO 
 
Declaro, para fins de atendimento dos requisitos de habilitação do Pregão Eletrônico n. XX/XXXX 
(preencher com número da licitação) do Município de XXXXXXXXXXX, cujo objeto é a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, que a (Razão social da licitante), CNPJ (preencher com o 
CNPJ/MF), possui ou instalará no prazo de 60 dias:  
 
(  ) escritório na cidade de XXXXXXXXXXXXXX/BA, ou instalará no prazo de 60 dias.  
(  ) matriz  
( ) filial localizada no seguinte endereço: (preencher com o logradouro, número, complemento, bairro e 
CEP).  
 
Declaro ainda manter a referida unidade em atividade durante toda a vigência do contrato, em caso de 
adjudicação de nossa proposta.  
(Local e data da declaração).  
 

____________________________ 
(Assinatura, nome legível e CPF do representante legal da empresa) 
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