
 
 

 
 
 
 

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 – Telefone (77) 3616-2112 - (77) 3616-2125   

 licitacao@formosadoriopreto.ba.gov.br 

 

E D I T A L DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.495 DE 22 DE MAIO DE 2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 
         A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO ESTADO BAHIA, por 
meio da Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças e através da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que reali-
zará licitação na modalidade de Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por finali-
dade a seleção da melhor proposta visando a contratação de empresa para prestação de ser-
viços técnicos especializados na elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários – PCCS e elaboração de proposta de Programa de Avaliação periódica de desempe-
nho do seu corpo funcional, conforme memorial descritivo e demais anexos deste edital.  
 
Fica designado o dia 03 de julho de 2019, às 09h, para recebimento dos envelopes contendo 
documentação e proposta de preços, em reunião a ter lugar na Sede da Prefeitura Municipal 
de Formosa do Rio Preto, situada à Praça da Matriz, nº 22 – Centro, Formosa do Rio Preto - 
Bahia. 
 
1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1 - A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alte-
rações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Lei nº 9.648/98 e Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 com suas alterações, e Decreto Nº. 6.204 de 05 de setembro de 2007. 
 
2 - OBJETO 
 
2.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de servi-
ços técnicos especializados na elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários – PCCS e elaboração de proposta de Programa de Avaliação periódica de desempe-
nho do seu corpo funcional, conforme memorial descritivo edital, parte integrante deste edital. 
 
2.2 - Na execução do objeto deverão ser respeitados, os quantitativos, as especificações 
complementares e demais normas de execução, todos aprovados pela Administração e par-
tes integrantes e indissociáveis deste Edital. 
 
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL 
 
3.1 - Não poderão participar da presente licitação, empresas que: 
 
3.1.1 - Sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade gover-
namental, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida; 
 
3.1.2 - Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora 
ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer 
com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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3.2 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de 
mais de uma empresa licitante. 
 
3.3 - Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital. 
 
3.4 - Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação minu-
ciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis da 
reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas. 
  
3.4.1 - A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos 
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior 
com base em imperfeições, omissões ou falhas. 
 
3.5 - Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da Prefeitura 
Municipal de Formosa do Rio Preto, ou que atenderem a todas as condições para cadastra-
mento até o 3º dia anterior à data do recebimento dos envelopes, observada a necessária 
qualificação, comprovando: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômi-
co – Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal. 
 
O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
 
3.5.1. Aos licitantes que atenderem a documentação de Cadastramento, conforme item 6 e 
subitens, será expedido o Certificado de Registro Cadastral (CRC), pela Comissão de Lici-
tação da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto -BA. 
 
3.5.2. O Certificado de Registro Cadastral será expedido em 02 (duas) vias, sendo que 01 
(uma) via ficará arquivada no processo licitatório juntamente com a documentação que lhe 
referendou e 01 (uma) via será entregue ao licitante para ser apresentada à CPL em envelope 
fechado no dia da realização do certame. 
 
3.5.3. O Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura Municipal de Formosa do 
Rio Preto-BA, dispensa o licitante de apresentar a documentação de habilitação, exceto as 
Certidões que porventura vencerem entre a data de expedição do mesmo e a data de abertu-
ra do certame. 
 
4 - PRAZO 
 
4.1 - O prazo para início dos serviços será de até 03 (três) dias, após a autorização pela Se-
cretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, e sua conclusão será de no 
máximo 03 (três) meses. Este prazo só poderá ser prorrogado caso haja comprovada neces-
sidade, com a devida aprovação da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto - BA.  
 
5 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
5.1 - Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS devida-
mente ordenados e numerados, serão apresentados em 02 (dois) envelopes distintos e lacra-
dos, os quais deverão conter na parte frontal: 
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Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto 
Tomada de Preços: 003/2019. 
Nome e Endereço do licitante: 
Identificação dos Envelopes: 
- ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
- ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
5.2 - A colocação de elemento (s) do envelope da Proposta de Preços no envelope da Docu-
mentação acarretará a automática inabilitação do licitante. 
 
5.3 - Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados por pessoa cre-
denciada, sob a forma de Procuração ou Carta de Credenciamento, com firma reconhecida, 
com amplos poderes de representação ou com fim específico para a presente licitação, a qual 
deverá apresentar à Comissão, antes da entrega dos envelopes, a prova de sua representa-
ção. 
 
5.4 - Os licitantes que se fizerem representar por titular da Empresa, comprovarão esta condi-
ção com apresentação da cópia autenticada do Contrato Social ou Certidão do órgão compe-
tente e, no caso de Sociedade por ações, com o documento que comprove sua eleição. 
 
5.5 - A mesma pessoa não poderá representar 02 (duas) ou mais empresas. 
 
5.6 - Após a entrega de todas as Credenciais não será permitida a participação de retardatá-
rios. 
 
6 - HABILITAÇÃO 
 
6.1 - No Envelope n. º 01 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para ha-
bilitação, apresentados em 1 (uma) via, com todas as páginas rubricadas pelo representante 
legal e encabeçadas por índice, no qual constem as respectivas páginas nas quais se encon-
tram, conforme listagem abaixo: 
 
6.1.1 - Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
6.1.1.1 - Registro comercial no caso de empresa individual; 
 
6.1.1.2 - 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 do-
cumentos de eleição de seus administradores. 
 
6.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
6.1.1.4 - Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou so-
ciedades estrangeiras em funcionamento no País; 
 
6.1.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL: 
 
6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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6.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
 
6.1.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
 
6.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante; 
 
6.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, atra-
vés de apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS; 
 
6.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, median-
te a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
6.1.3 - Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
6.1.3.1 – Comprovação através de no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, im-
presso em papel timbrado do emitente, contendo a identificação do signatário e dados para 
eventual contato, emitido por pessoa de direito público e/ou privado para as quais a licitante 
tenha executado anteriormente serviços de plano de carreiras, cargos e salários, em municí-
pios com população de 25.000 (vinte e cinco mil habitantes) ou superior, visando comprovar 
sua aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quan-
tidades e prazos com o objeto da licitação. O teor do documento em questão deve possibilitar 
à Comissão Permanente de Licitação a análise, interpretação e conclusão, de forma clara e 
sem maiores dificuldades, acerca do seu objeto, visando apurar se atende ou não às condi-
ções a que se destina ou propõe.  
 
6.1.3.2 – Comprovação do registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Admi-
nistração; CRA.  
 
6.1.3.3 – Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, profissional de nível superior 

ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Administração – CRA, deten-

tor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características seme-

lhantes; Entende-se como atividades compatíveis, para efeito de qualificação técnica para 

execução do objeto, a elaboração de Plano de Cargos, Carreira e salários, em empresas ou 

organizações públicas ou privadas;  

 

6.1.3.3.1 – Caso o detentor da Certidão de Acervo Técnico apresentado para fins de 

comprovação da capacitação técnico-profissional não esteja relacionado na Certidão 

de Registro de Pessoa Jurídica do licitante, esta deverá apresentar a Certidão de 
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Registro no CRA do referido profissional. O profissional indicado pelo licitante para 

fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverá participar da elabo-

ração do trabalho ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por pro-

fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado previamente 

pelo Município;  

 

6.1.3.3.2 – A prova de vínculo dos responsáveis técnicos indicados deverá ser feita 

através de um dos seguintes documentos:  

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissio-

nal; 

b) Contrato Social ou último aditivo se houver, para o caso de sócio e diretor, 

ou  

c) Contrato de prestação de serviços. 

 
6.1.3.4. - A empresa deverá apresentar uma declaração expressa, sob as penas da lei de 

que: 

 

a) não está impedida de contratar com a Administração Pública direta ou Indireta;  

b) não foi declarado inidôneo pelo Poder Público, de qualquer esfera;  

c) não existe fato impeditivo à sua habilitação;  

d) não possui entre seus proprietários, servidor ou dirigente ou Entidade contratante 

responsável pela licitação;  

e) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados;  

 
6.1.4 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
 
6.1.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-
veis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Para empresa constituída 
há menos de um ano será aceita a substituição por Balancetes de Verificação referentes aos 
dois últimos meses anteriores à data de abertura dos envelopes. 

6.1.4.1.1. O Balanço Patrimonial de todos os licitantes deverá ser transcrito no Livro Diá-
rio, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamen-
te registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos. 

6.1.4.2 - Declaração firmada pelo contador do licitante em papel timbrado da empresa, ates-
tando que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices 
abaixo especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível, não 
sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas: 
 

Índice de Liquidez Corrente - ILC 
 
 ILC = AC       ILC > 1,00 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

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 – Telefone (77) 3616-2112 - (77) 3616-2125   

 licitacao@formosadoriopreto.ba.gov.br 

           PC 
 
Índice de Liquidez Geral - ILG 
 
 ILG = AC + RLP       ILG > 1,00  
           PC + ELP 
 
Grau de Endividamento Total - GET 
  
 GET = PC + ELP         GET < 0,50 
                  AT 

 
 
 

Sendo: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
ELP = Exigível a Longo Prazo; 
AT = Ativo Total. 

 
6.1.4.3 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial e 
Extrajudicial expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, nos ultimos 30 (trinta) 
dias anteriores à data da apresentação das propostas; 
 
6.1.5 – Declaração quanto ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal: 
 
6.1.5.1 – Apresentar Declaração, na forma estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5 de se-
tembro de 2002, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezes-
seis anos. 
 
6.2 - Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original 
ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Formosa do 
Rio Preto. No caso de apresentação de documentos em cópias não autenticadas, o Presiden-
te poderá solicitar da licitante a apresentação dos originais de posse do representante na 
sessão para conferência de veracidade dos documentos. 
 
6.2.1 - As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO 
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua valida-
de à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, 
no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao 
conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato. 
 
7 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 - As Propostas de Preços, constantes do Envelope nº 02 (Proposta de Preços), encabe-
çadas por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, serão 
apresentadas em 1 (uma) via, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, na forma de 
original, contendo: 
 
7.1.1 - Carta Proposta datilografada ou digitada, expressando o número da presente Tomada 
de Preços e o respectivo objeto licitado, bem como preços unitários e globais para cada item 
que a compõe; 
 
7.1.2 - Íntegra da Planilha de Orçamento, relativa à proposta do licitante, formulada a partir do 
modelo expedido pela Prefeitura; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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7.1.3 - Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
7.1.4 - Prazo de execução dos serviços conforme estabelecido nesse edital; 
 
7.1.5 - Declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos 
custos de fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas, mobilização, manutenção e 
operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais e 
quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remunera-
ção devida pela contratante para execução completa da obra; 
 
7.2 - O preço final dos serviços listados, em moeda corrente nacional (R$), deverá ser apre-
sentado em algarismos e por extenso, prevalecendo, no caso de divergência, este último; 
 
7.3 - Se a proposta do licitante estiver seriamente desequilibrada em relação à estimativa pré-
via formulada pela Administração, esta poderá exigir que aquele apresente um detalhamento 
dos preços ofertados, com a finalidade de demonstrar a consistência dos preços em relação 
ao método e prazo propostos. 
 
7.4 - O valor máximo admitido para contratação do objeto desta licitação será de  
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme Planilha Orçamentária (Anexo I). 
 
8 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
8.1 - A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, dia e hora 
marcados no preâmbulo deste Edital. 
 
8.2 - A Comissão de Licitação, receberá dos licitantes, por intermédio dos seus representan-
tes legais ou procuradores, devidamente credenciados, os envelopes contendo os documen-
tos de habilitação e a proposta de preços, de acordo com os itens 6 e 7 deste Edital. 
 
8.3 - Após o credenciamento, a Comissão de Licitação abrirá a sessão, e não serão aceitas, 
sob qualquer hipótese ou fundamento, a participação de licitantes retardatários. 
 
8.4 - Primeiro serão abertos os Envelopes nº 01 para verificação dos documentos de habilita-
ção das firmas presentes, sendo devolvidos os envelopes das propostas de preço aos concor-
rentes julgados inabilitados; 
 
8.5 - Todos os documentos constantes dos envelopes serão rubricados pelos licitantes e pela 
Comissão; 
 
8.6 - Na hipótese de ocorrência de reclamações e/ou impugnações, será suspensa a sessão 
e marcada uma nova reunião, em data a ser estabelecida pela Comissão, salvo se a decisão 
da Comissão for proferida na própria sessão. 
 
8.7 - Caso haja expressa desistência quanto à interposição de recursos, manifestada por to-
dos os licitantes, após a abertura dos envelopes de habilitação será efetuada a abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços.  
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8.8 - Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos os licitantes, 
as reclamações e impugnações que porventura sejam feitas, assim como todas e quaisquer 
ocorrências que interessem ao processo e julgamento da Licitação. 
 
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - As propostas dos licitantes serão analisadas sob o aspecto do atendimento formal às 
exigências estabelecidas para o Envelope n. º 02 (Proposta de Preços), avaliadas e classifi-
cadas pela ordem crescente dos valores apresentados. 
 
9.2 - A Comissão fará a conferência das propostas e desclassificará aquelas que contiverem 
preços unitários ou global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou que sejam considerados 
inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo fixada na Planilha Orçamentária.  
 
9.3 - Havendo erro de multiplicação dos preços da Planilha Orçamentária a correção será 
feita e o valor correto é que prevalecerá. 
 
9.4 - Será proclamado vencedor o licitante que ofertar o menor preço Global, observadas as 
seguintes disposições: 
 
 
9.4.1 - Configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com preços iguais, 
servirá como critério para desempate, quando não for possível aplicar a previsão contida no 
item 13.2 deste edital, a realização de sorteio público para definição do vencedor, para o qual 
serão convocados todos os licitantes classificados; 
 
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às exigências deste Edital; 
b) sejam manifestantes inexeqüíveis; 
c) apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os praticados no mercado, obser-
vadas as regras do art. 48 da Lei nº 8.666/93, sobretudo a contida nos seus §§ 1o e 2o; 

 
9.5 - Caso todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos lici-
tantes o prazo de 8 (oito) dias para a apresentação de outras propostas escoimadas das cau-
sas referidas neste capítulo. 
 
9.6 - O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da Comissão de 
Licitação devidamente homologado pelo Prefeito Municipal. 
 
10 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
10.1 - Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, caberão recur-
sos de acordo com o estabelecido no seu art. 109. 
 
10.2 - As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1o a 3o do art. 41 
da Lei nº 8.666/93. 
 
10.3 - Caso o licitante queira impugnar, a qualquer tempo, evidentemente poderá, mas a Co-
missão considerará extemporânea a impugnação, impedindo que a mesma produza qualquer 
efeito durante o desenrolar da licitação. 
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10.4 - Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou desclassificação caberá 
recurso, interposto por escrito, dirigido ao PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 
PRETO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando da notificação dos interessados. 
 
10.5 - Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de habilitação, classificação de 
licitantes e adjudicação. 
 
10.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos. 
 
11 - CONTRATO 
 
11.1 - A contratação se dará sob o regime de empreitada por preço unitário.  
 
11.2 - O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar 
da sua convocação. 
 
11.3 - O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo 
estabelecido acima, decairá do direito à contratação, sem prejuízo de outras sanções previs-
tas neste Edital e na legislação que rege a matéria. 
 
11.4 - Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura convocar os licitan-
tes remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições do primeiro classificado ou revogar a licitação. 
 
11.5 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Contratada e o parecer da Comissão de Licita-
ção serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 
 
11.6 - Após a assinatura do contrato, os serviços deverão ser iniciados pela Contratada a par-
tir da data do recebimento da Ordem de serviço, expedida pela Prefeitura. 
 
12 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
12.1 - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, após aprovada pela Secretaria Adminis-
tração, assim com o recebimento da respectiva nota, com indicação do número do empenho e 
da presente Tomada de Preços, já devidamente aprovada pelos responsáveis, após cada 
medição; acompanhada dos comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista. 
 
12.2 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 12.1 começará a fluir a partir 
da data de apresentação da nota fiscal, sem incorreções.  
 
12.3 - Cronograma de desembolso (cronograma financeiro):  
 

1º mês – julho/2019 2º mês - agosto/2019  3º mês – setembro/2019 

Etapa A- 
20% do valor global da proposta 

Etapa B- 
50% do valor global da proposta 

Etapa C- 
30% do valor global da proposta 

20% 50% 30% 
20% (acumulado) 70% (acumulado) 100% (acumulado) 
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12.4 - As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação 
financeira:  
 

Órgão/Unidade: 02.02.000 - Secretaria Mun. de Administração Planejamento e Finanças; 

Projeto/Atividade: 04.122.002.2004 - Gestão das ações da Sec. De Administração Planej. e Finanças; 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

Fonte: 00 - Recursos Ordinários.  

 

13 - TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N. º 123/06 e alteração) 
 
13.1 - Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
13.1.1 - 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 propo-
nente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Co-
missão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negati-
va. 
 
13.1.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 13.1.1, implicará na 
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções pre-
vistas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a assina-
tura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
13.2 - Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério 
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
 
13.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) supe-
riores à proposta mais bem classificada. 
 
13.3 - Para efeito do disposto no item 13.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá em até 24 
(vinte e quatro) horas, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
da alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte rema-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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nescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 13.2.1, na ordem classificató-
ria, para o exercício do mesmo direito;  

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 13.2.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

13.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 13.3, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
13.5 - O disposto nos itens 13.2 e 13.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 - A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a 
todas as condições e deveres contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações 
dele constantes, inclusive dos seus anexos. 
 
14.2 - O licitante poderá adquirir, contra recibo, cópia do presente edital no setor de licitações 
e contratos da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, ou pelo e-mail: licita-
cao@formosadoriopreto.ba.gov.br. 
 
14.3 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos neces-
sários à organização das propostas. 
 
14.4 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de 
Preços entregues tempestivamente, mas em local diferente do determinado no preâmbulo 
deste Edital. 
 
14.5 - Caso as datas previstas para realização de eventos sejam declaradas feriado ou ponto 
facultativo, e não havendo retificação da convocação, aqueles eventos deverão ser realizados 
no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecidos, inde-
pendente de qualquer comunicação aos interessados. 
 
14.6 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica eleito o 
Foro desta Comarca de Formosa do Rio Preto - BA 
 
14.7 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 
 
14.8 - Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a 
mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado. 
 
14.9 - Quaisquer esclarecimentos adicionais referentes à presente licitação poderão ser obti-
dos junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura, durante o expediente 
normal. 
 
14.10 - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Memorial Descritivo 
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ANEXO II - Modelo de Proposta 

ANEXO III - Minuta do Contrato  

 
Formosa do Rio Preto –BA, 13 de junho de 2019. 

 
 
 

TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO 

Prefeito Municipal
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ANEXO - I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.495 DE 22 DE MAIO DE 2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

1. OBJETO  

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na elabora-
ção e implantação do plano de cargos, carreiras e salários – PCCS e elaboração da proposta 
de programa de avaliação periódica de desempenho do seu corpo funcional.  

  

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. A construção de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários é um pleito antigo do Municí-
pio e que está sendo tratado com deferência pela atual gestão. Com a sua elaboração busca-
se valorizar os servidores da instituição, permitir ao colaborador conhecer a sua possível tra-
jetória na Instituição, conferir maior transparência quanto aos critérios de ascensão funcional 
e salarial, potencializar a captação e retenção de 'talentos', bem como repercutir em maior 
eficiência e qualidade na prestação dos serviços aos munícipes. 

  

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

3.1. A execução dos serviços, em regime de empreitada por preço global, deverá observar 

as seguintes etapas e metodologia:  

 

A) Entendimento da Administração, levantamento de dados e análise do perfil e das 

atribuições desenvolvidas pelos servidores.  

 

- Tal etapa deverá compreender o entendimento da Administração Municipal, planos e dimen-

sões, culturas e valores, processos internos, estruturas das áreas, práticas e políticas de Re-

cursos Humanos, relações trabalhistas e sindicais, conhecimento do mapeamento de funções 

e competências funcionais em vigor, se necessário serão atualizadas pela empresa vencedo-

ra do processo licitatório;  

- A análise de toda a legislação de pessoal (leis, decretos, portarias e resoluções em vigên-

cia), bem como a observação “in loco” dos servidores, por amostragem, acompanhando-os 

na execução de suas atividades, com a realização de entrevistas, preenchimento de questio-

nários revisados pela chefia imediata e análise das chefias.  

- Ainda, deverão ser identificados os correspondentes dos dados da folha de pagamento (sa-

lário-base, benefícios, gratificações, horas extras entre outros dados).  
  

B) Revisão da descrição, análise e avaliação dos cargos e organograma.  
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 - Tal etapa compreenderá a sistematização das informações recebidas e geradas a partir da 

análise das atribuições nas descrições atualmente em vigor no Município referentes aos car-

gos (Anexo VII).  

- A descrição dos cargos, além de registrar a concentração das tarefas cotidianas que com-

põem um cargo, deverá registrar a análise dos requisitos exigidos pelo cargo, como escolari-

dade, experiência, responsabilidades, condições de trabalho, complexidade das tarefas, jor-

nada, conhecimentos específicos entre outras.  

- Atualização dos cargos já descritos, elaborando-se uma tabela classificatória de cargos, com 

possibilidade de agregação ou criação de novos cargos, fixando a quantidade total de cargos 

dentro da estrutura hierárquica de cada carreira, construindo tabelas de lotação.  

- A avaliação deverá obter os perfis dos cargos, distinguindo-os em profissões/ocupações 

específicas, ocupações/funções multidisciplinares e ocupações genéricas e/ou multifuncio-

nais.  

- Essa etapa deverá resultar na elaboração de um Manual de Descrição de Cargos, com a 

compilação e organização de todas as descrições dos cargos da Instituição. O novo organo-

grama deve ser apresentado nas palestras e oficinas de implantação.  

- Após atualização do descritivo de funções, revisar e atualizar o organograma circular já exis-

tente na Prefeitura, de modo que o mesmo contemple as alterações feitas no documento.  

- Criação e indicação de ferramentas de avaliação de desempenho que possam ser utilizadas 
para evolução do funcional.  
  
C) Pesquisa de salários.  

- Tal etapa compreenderá a coleta dos salários praticados no mercado em todos os cargos, 
com no mínimo 04 (quatro) Prefeituras pesquisadas do mesmo seguimento e/ou porte, com 
tratamento estatístico dos dados e consolidação dos resultados.  

  
D) Construção da política salarial.  

- Tal etapa compreenderá o entendimento do sistema atual de avaliação de desempenho, 

mapeamento das competências e sua correlação com o plano de cargos, carreiras e salários.  

- A inserção no Manual de Descrição de Cargos de dados sobre as formas de evolução funci-

onal, com classificação dos cargos e previsão de níveis e graus, bem como das correspon-

dentes faixas salariais.  

- Compreenderá, portanto, a fixação de regras e critérios de mobilidade horizontal e vertical, 

com indicação das condições dos aumentos salariais por promoções por antiguidade, por 

aumento de escolaridade e, também, de aumentos por promoções por mérito, mediante avali-

ação periódica de desempenho, entre outras informações reputadas de interesse.  

- Para cumprimento desta etapa, a contratada deverá, ainda, montar uma base de dados 
para simulação dos enquadramentos, bem como identificar os seus prováveis impactos 
financeiros.  
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E) Montagem da estrutura salarial.  

 - Tal etapa compreenderá o agrupamento dos cargos em diversas faixas salariais, reunindo 

cargos com resultados similares a partir dos critérios de avaliação. A montagem da estrutura 

deverá permitir a identificação dos pisos e tetos, bem como a detecção de eventuais distor-

ções na estrutura salarial.  

  

F) Entrega da minuta do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, acompanhada dos 
estudos de impacto financeiro – orçamentário, bem como da minuta da Resolução para 
o processo de avaliação de desempenho.  

- A minuta do Plano de Cargos e Salários deverá observar correta técnica para uma Resolu-
ção, enquanto as regras de avaliação de desempenho deverão priorizar critérios objetivos e 
verificáveis, com definição de competências e periodicidade.  

  

G) Palestra e oficina sobre o processo de implantação  

- Nesta etapa a contratada deverá promover, em espaço a ser indicado pela Administração, 

uma palestra (servidores em geral) e uma oficina (com os servidores da Diretoria de Recursos 

Humanos) sobre a Resolução, capacitando os servidores na interpretação e aplicação das 

regras. 

- A palestra terá no mínimo quatro horas e a oficina oito horas.  

- Os serviços acima referidos abarcam todas as atividades necessárias para a ideal execu-

ção do objeto do contrato, ainda que não referidas expressamente neste termo de referência, 

tais como; (I) definição dos tempos mínimos de evolução na carreira; (II) definição dos pesos 

dos itens de evolução funcional, tais como tempo de serviço, títulos, desempenho; (III) pro-

posta de revisão ou regulamentação de outros componentes da remuneração de relevante 

impacto (adicionais, gratificações entre outros); (IV) regras de transição e migração.  

- A legislação atualmente em vigor que regula a matéria, no âmbito do Município, pertinente à 

execução do desenvolvimento dos trabalhos aqui mencionados, mas que necessitam de atu-

alização, como a descrição dos cargos, organograma e mapeamento de competências, é 

mencionada como ANEXO VIII deste Edital.  

 

3.2. Informações gerais dos trabalhos:  

A EMPRESA DEVERÁ:   

a) Desenvolver, nas dependências da sede da Secretaria Municipal de Administração, os 
trabalhos que demandarem a participação de empregados da instituição;  

b) Apresentar cronograma do desenvolvimento de cada etapa com as respectivas reuniões 
de acompanhamento;  

c) Indicar os profissionais que executarão cada etapa dos trabalhos, comprovando sua for-
mação e experiência profissional voltada à remuneração e desenvolvimento humano;  

d) Apresentar Relatório após a finalização de cada etapa;  
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e) Submeter cada etapa à aprovação da Diretoria da Instituição, explicando os resultados 
finais. 
 

4. PRAZOS DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E CRONOGRAMA BÁSICO  

4.1. Os serviços deverão ser desenvolvidos de acordo com o cronograma básico apresentado 
no item 4.2 deste Memorial a partir do qual a contratada poderá elaborar o seu cronograma 
executivo (detalhado).  

 

4.2. Cronograma físico básico: 

1º mês (julho) 2º mês (agosto) 3º mês (setembro) 

A) Levantamento de dados e análise do 

perfil e das atribuições desenvolvidas 

pelos servidores.  

B) Revisão da descrição, análise e ava-

liação dos cargos 

C) Pesquisa de salários;  

D) D) Início da construção 

da política salarial 

 

E) E) Término da constru-
ção da política salarial.  

 
F) Montagem da estrutu-

ra salarial 

 
G) Entrega da minuta do 

Plano de Cargos, Carrei-

ras e Salários, acompa-

nhada dos estudos de 

impacto orçamentário, 

bem como da minuta da 

Resolução para a avali-

ação de desempenho.   

H) Palestra e oficina sobre o processo de 
implantação (segunda quinzena do sétimo 
mês).  
  
I) Conclusão e entrega preliminar do 

objeto contratado. 
   
J) Entrega definitiva do objeto contratado 

1ª VISITA - (in loco) DA  

CONTRATADA 

2ª VISITA (in loco) DA  

CONTRATADA 

3ª VISITA - (in loco) DA 

CONTRATADA 

 

4.3. O prazo de execução dos serviços contratados será de 03 (três) meses, contados da 
assinatura do contrato.  

4.4. A empresa deverá realizar, durante os 03 (três) meses da execução dos trabalhos, no 
mínimo 03 (três) visitas previamente agendadas, á sede da Secretaria Municipal de Adminis-
tração Planejamento e Finanças do Município de Formosa do Rio Preto – BA,  cada visita 
poderá durar até 03 (três) dias consecutivos, cujos momentos de realização e duração fica-
rão a cargo da Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças  

4.5. As despesas de hospedagem, deslocamento e alimentação do(s) técnico(s) da empresa 
contratada serão custeadas exclusivamente pela mesma, e os custos deverão estar contem-
plados no valor ofertado em sua proposta comercial.  

4.6. O prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, com vistas ao cumprimento 

das obrigações financeiras e fiscalizadoras decorrentes da execução dos serviços.  

5. ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

5.1. A Administração Municipal, por seu fiscal de contratos, será responsável pela gestão do 

contrato e será auxiliada por Grupo de Trabalho expressamente designado nos autos da con-
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tratação, composta, no mínimo, por servidores da Secretaria de Administração, servidores da 

Diretoria de Recursos Humanos e da Procuradoria Jurídica.  

5.2. Ao final de cada etapa, a contratada deverá encaminhar, aos cuidados do gestor do con-
trato, relatório pormenorizado das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados, 
contendo, inclusive, a descrição pormenorizada da metodologia empregada.  

5.3. Detectados vícios, faltas, incorreções ou inconsistências nas atividades ou resultados 
apresentados ou existindo dúvida de quaisquer espécies acerca dos procedimentos adotados 
ou, ainda, sendo detectada a viabilidade de adequações ou aprimoramentos, a contratada, 
após simples notificação do Município, deverá encaminhar explicações complementares para 
análise e/ou efetuar o saneamento solicitado, refazendo os serviços, no prazo máximo de até 
10 (dez) dias, sem alteração do cronograma final de entrega do objeto do contrato, salvo se 
por motivo extraordinário devidamente comprovado nos autos e sem custos adicionais ao 
Município.  

 

5.4. O Município poderá solicitar relatórios complementares e parciais das etapas em execu-
ção.  

5.5. Após a conclusão de todas as etapas do serviço, o prazo para recebimento provisório do 
objeto do contrato será de 05 (cinco) dias e o prazo para o recebimento definitivo será de 20 
(vinte) dias.  
  

6.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

6.1. O prazo estipulado para o pagamento do valor devido por conta do objeto deste processo 

licitatório será em conformidade com o item 12 do Edital.  

6.2. O faturamento dos serviços será mensal, com base no cronograma físico-financeiro, sen-

do condição para o processamento da fatura o encaminhamento prévio ou concomitante do 

relatório pormenorizado das atividades e dos resultados encontrados no período.  

6.3. O pagamento será condicionado ao efetivo cumprimento das atividades, sem que isso 

implique em aceitação definitiva dos serviços pela contratante. Não haverá, em hipótese al-

guma, o pagamento parcial de etapas.  

6.4. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário, em banco, agência e conta 

corrente indicados pela licitante eventualmente contratada, observando-se a situação tributá-

ria desta, informada em papel com timbre da licitante no momento da contratação, obedeci-

das as disposições legais vigentes.  
  

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. A contratante será responsável pela fiscalização do contrato, sem que isso diminua as 

responsabilidades da contratada.  

7.2. A contratante será responsável pelo pagamento dos serviços prestados, de acordo com o 

edital e contrato.  

7.3. O Município será responsável por fornecer as informações solicitadas pela contratada a 

respeito do quadro e folha atuais da entidade, por meio do gestor do contrato.  



 
 

 
 
 
 

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 – Telefone (77) 3616-2112 - (77) 3616-2125   

 licitacao@formosadoriopreto.ba.gov.br 

7.4. O Município será responsável pela aplicação de penalidades em caso de inadimplemen-

to.  

  

8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1. A contratada deverá executar o contrato de acordo com a melhor técnica e rigoroso aten-

dimento das condições e dos prazos nele fixados, bem como da legislação aplicável à maté-

ria.  

8.2. A contratada deverá manter preposto para representá-la na execução do contrato, bem 

como indicar e-mail para as comunicações relativas ao contrato, inclusive para o encaminha-

mento de notificações relativas a penalidades e/ou ordem de saneamento de vícios encontra-

dos na execução dos serviços.  

8.3. A contratada deverá reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em par-

te, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  

8.4. A contratada deverá responder pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 

previdenciária, comercial e tributária resultantes da execução do contrato, bem como por des-

pesas atreladas à sua execução, tais como despesas de estadias, deslocamentos, alimenta-

ção, seguros entre outras dos seus funcionários.  

8.5. A contratada deverá responder pelos danos causados diretamente ao Município ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, bem como de defeitos 

ou incorreções verificadas nos trabalhos desenvolvidos.  

8.6. A contratada deverá manter postura ético-profissional adequada na execução dos servi-

ços, bem como garantir o tratamento confidencial das informações levantadas, exceto daque-

las não sujeitas à obrigação de sigilo.  

8.7. A contratada deverá manter durante a execução do contrato todas as condições de habili-

tação exigidas na licitação e, em especial, deverá comprovar, no prazo estabelecido no edital, 

a efetiva disponibilidade da equipe mínima especializada reputada necessária para a ideal 

execução dos trabalhos.  

 
9.0 – INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 - As despesas decorrentes do fornecimento dos produtos correrão por conta da Lei Orça-
mentária do Município de Formosa do Rio Preto, à conta da seguinte programação:  
 
Órgão/Unidade: 02.02.000 - Secretaria Mun. de Administração Planejamento e Finanças; 

Projeto/Atividade: 04.122.002.2004 - Gestão das ações da Sec. De Administração Planej. e Finanças;  

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

Fonte: 000 - Recursos Ordinários. 

 
SILVIO ROBERTO BUARQUE DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração 
Planejamento e Finanças 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.495 DE 22 DE MAIO DE 2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, 

CARREIRAS E SALÁRIOS – PCCS E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PROGRAMA DE 

AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DO SEU CORPO FUNCIONAL, CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.  

  

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.495/2019.  

 DENOMINAÇÃO DO PROPONENTE:  

ENDEREÇO:  

CEP:  FONE:    

E-MAIL:  CNPJ  INSC. ESTADUAL: 

  

A empresa inscrita no CNPJ/MF sob nº xxx, propõe à PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-

MOSA DO RIO PRETO o atendimento do objeto do procedimento licitatório em referência, 

nos seguintes termos:  

 

 O valor global da proposta: R$ ________ (_____________________________).  

(Ocorrendo discrepância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os por ex-

tenso).  

   

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO): 
 

1º mês – julho/2019 2º mês - agosto/2019  3º mês – setembro/2019 

Etapa A- 
20% do valor global da proposta 

Etapa B- 
50% do valor global da proposta 

Etapa C- 
30% do valor global da proposta 

20% (acumulado) 70% (acumulado) 100% (acumulado) 
  

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias, após a emissão do Documento Fiscal.  

Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura dos enve-

lopes “Proposta”.  
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Prazo de Execução dos serviços: 03 (três) meses, conforme cronograma.  

  

ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO:  

Se declarada vencedora no certame, na qualidade de representante legal da empresa, assi-

nará o respectivo instrumento de contrato a pessoa a seguir indicada:  

Sr(a):  Nacionalidade: ____________ Estado civil: ____________         

Profissão: ___________________   Cargo:  ___________________   

e-mail institucional e pessoal: __________________________________________  

RG nº:  ___________________   UF: _____ CPF/MF nº:  _____________-    

   

Por fim, declaramos que:  

  

a) Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o 

Edital de Tomada de Preços nº 003/2019 e nossa participação no certame ratifica nossa con-

cordância com todos os seus termos e condições.  

b) Os serviços serão prestados conforme as especificações contidas no Edital em referência, ao 

qual esta Proposta Comercial está vinculada, e demais informações prestadas pela área téc-

nica da administração Municipal que se fizerem necessárias.  

c) Nos preços apresentados estão incluídas todas as possíveis despesas com encargos sociais 

e/ou tributos porventura incidentes, seja a que título for, deslocamento, hospedagem, alimen-

tação e quaisquer outras relacionadas com o objeto do presente procedimento licitatório.  

d) Declaramos estar de pleno acordo com as normas do edital, bem como cientes quanto aos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e que tomamos ciência de todos os do-

cumentos e informações referentes a este procedimento licitatório, em especial as especifica-

ções dos materiais ora licitados”.  

   

Nome:  

Cargo:  

Assinatura:  

Local e data:  

  

Obs.: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, 
preenchido e devidamente assinado por seu representante legal. 
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ANEXO -   III 

MINUTA DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.495 DE 22 DE MAIO DE 2019 

 
 

Contrato sob regime de empreitada por preço unitário 
que celebram entre si o MUNICÍPIO DE FORMOSA 
DO RIO PRETO, pessoa jurídica de direito público in-
terno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.654.454/0001-
28, com Sede na Praça da Matriz, n.º 22 - Centro 
Formosa do Rio Preto - Bahia, neste ato representado 
por seu Prefeito, o Sr. Termosíres Dias dos Santos 
Neto, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula 
de Identidade nº 4.950.713-31 e CPF nº 552.021.525-
15, residente e domiciliado nesta Cidade de Formosa 
do Rio Preto, a seguir denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a 
_______________________________, pessoa jurídi-
ca de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 
____________________, com sede à Rua ________ 
____________________, representada pelo Sr. 
_________ ____________, portador de cédula de 
identidade no _______________ e CPF no 
______________, abaixo assinado, na forma dos seus 
estatutos sociais, a seguir denominada simplesmente 
CONTRATADA, na forma e condições que se se-
guem: 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados na elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salá-
rios – PCCS e elaboração de proposta de Programa de Avaliação periódica de desempenho 
do seu corpo funcional, conforme memorial descritivo e demais especificações contidas nos 
anexos do Edital da Tomada de Preços nº 003/2019. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 
2.1. O presente instrumento de contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, com vistas ao 
cumprimento das obrigações financeiras e fiscalizadoras decorrentes da execução dos servi-
ços, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo. 
 
§ 1o. O prazo para início dos serviços será de até 03 (três) dias, após a autorização, e sua 
conclusão será de no máximo 03 (três) meses, este prazo só poderá ser prorrogado caso 
haja comprovada necessidade, com a devida aprovação da Prefeitura Municipal de Formosa 
do Rio Preto. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO 
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3.1. O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço unitá-
rio, em obediência ao Memorial Descritivo e Cronograma de Execução apresentado pela Con-
tratada na Tomada de Preços nº 003/2019. 
 
Parágrafo único. Os serviços por preços unitários serão pagos com base nas quantidades 
efetivamente executadas e liberadas previamente pelo CONTRATANTE, através da medição 
de Serviços executados de acordo com o cronograma físico-financeiro. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS 
 
4.1. O valor global do Contrato é de R$ __________ (________________________ reais), a 
ser pago de acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato. 
 
Parágrafo único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente con-
trato correrão à conta da seguinte programação:  
 
Órgão/Unidade: 02.02.000 - Secretaria Mun. de Administração Planejamento e Finanças; 

Projeto/Atividade: 04.122.002.2004 - Gestão das ações da Sec. De Administração Planej. e Finanças; 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 

Fonte: 000 - Recursos Ordinários. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUS-
TAMENTO. 
5.1. Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição 
dos serviços executados conforme Cronograma de Execução, para efeito de faturamento. 
 
5.2. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, após aprovada pela Secretaria Adminis-
tração, assim com o recebimento da respectiva nota, com indicação do número do empenho e 
da presente Tomada de Preços, já devidamente aprovada pelos responsáveis, após cada 
medição; acompanhada dos comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista. 
 
5.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 5.2 começará a fluir a partir da 
data de apresentação da nota fiscal, sem incorreções. 
 
§ 1o. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 
quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados parci-
almente. 
 
§ 2o. Sobre os dias de eventuais atrasos de pagamento serão aplicados juros de mora de 1% 
(hum por cento) ao mês, “pro-rata tempore”, nos termos da alínea d, do inciso XIV, do art. 40 
da Lei n. º 8666/93. 
 
5.4. Os valores serão pagos na seguinte conta bancaria da Contratada: Agência nº xxxxx 
Conta Corrente nº xxxxx.   
 
5.5. Não haverá reajuste de qualquer natureza e os preços não serão objeto de atualização 
financeira por via de aplicação de qualquer índice de correção em cumprimento à legislação 
aplicável à matéria, ressalvada inda a possibilidade de acréscimos ou supressões que se fize-
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rem necessária nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, sempre que juridicamente exigido ou cabível, com o objetivo de se proceder às ade-
quações que se tenham por necessárias, observando-se o disposto no artigo 65 da Lei de 
Licitações e Contratos. 
 
5.6. Caso o contrato venha a ser prorrogado de forma a ultrapassar o período de 12 (doze) 
meses, sem que a causa da prorrogação seja imputável à Contratada, os preços poderão ser 
reajustados, observadas as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
I - Indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal devidamente 
credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao 
mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de 
ligação entre as partes, sendo que qualquer substituição do gestor contratual, deverá ser co-
municada ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 
 
II - Observar o Memorial Descritivo, parte integrante deste contrato, executando, sob sua intei-
ra responsabilidade, todas as atividades pertinentes aos serviços, em obediência às normas 
técnicas e, fornecendo materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários; 
 
III - responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos con-
traídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciário, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que se-
jam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao 
de solidariedade; 
 
IV - Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, direta-
mente por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabili-
dade, a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
 
V - Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços decor-
rentes de erros constatados, de sua responsabilidade; 
 
VI - Providenciar os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste 
Contrato, bem como responder pelas despesas provenientes do uso de equipamentos provi-
sórios e de segurança; 
 
VII - responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas 
aos empregados de sub-empreiteiras e/ou sub-contratadas, não cobertas pelo seguro do 
INSS correrão por conta da CONTRATADA; 
 
VIII - manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e 
equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e ou danos even-
tualmente venha a ocorrer; 
 
IX - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações as-
sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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X – Disponibilizar um profissional técnico que tenha total conhecimento da elaboração do pro-
jeto, para acompanhar servidores da Prefeitura Municipal nos órgãos solicitantes.  
 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I - Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, conside-
rada a natureza do mesmo; 
 
II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato; 
 
III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
8.1. A CONTRATADA poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subem-
preitar os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito do CON-
TRATANTE, sob pena do disposto na Cláusula Décima Segunda. 
 
Parágrafo Único. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade inte-
gral pela execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por 
todos os serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto, qualquer vínculo 
contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras. 
 
9. CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 
9.1. Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utiliza-
ção pelo CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Segunda deste Contrato 
e disposto no § 1o do artigo 86, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATA-
DA as seguintes multas: 
 
I - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em 
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes 
da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA; 
 
II - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, 
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades cons-
tantes da Autorização dos Serviços determinado pela CONTRATADA. 
 
§ 1o. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas, al-
ternativamente, as seguintes multas: 
 
I - 0,3% (zero vírgula três por cento), sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda, 
sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 
 
II - a multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo 
fim. 
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§ 2o. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente mo-
ratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação 
de eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar. 
 
§ 3o. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra. 
 
§ 4o. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento. 
 
§ 5o. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser impostas 
pelas autoridades competentes. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1. O objeto parcial deste Contrato (cada etapa executada) será recebido, em caráter provi-
sório, desde que executado com fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo 
“Termo de Recebimento Provisório”. 
 
§ 1o. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que de-
verá ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data 
em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do projeto, após aprovação 
será emitida a respectiva medição para pagamento. 
 
§ 2o. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas 
técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado.  
 
§ 3o. Ocorrida rejeição, a CONTRATADA deverá corrigir as falhas apontadas no termo acima 
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, sob pena 
de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei. 
 
§ 4o. Após a emissão do Termo de Recebimento e entrega da Certidão Negativa de Débito - 
CND especifica deste Contrato, emitida pelo INSS, e não havendo qualquer pendência a so-
lucionar, será iniciado o encaminhamento para pagamento das faturas. 
 
11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
11.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que se-
jam devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva res-
ponsabilidade da CONTRATADA. 
 
§ 1o. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos paga-
mentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislação vi-
gente. 
 
§2o. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorre-
rem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o 
ônus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a essas 
modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes 
dessas alterações. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1. Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n. 
º 8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 
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I- Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não sub-
sista condições para a continuidade do mesmo; 
 
II- Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento 
de sua execução. 
 
§ 1o. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, pode-
rá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de 
autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência ad-
ministrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja con-
veniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS 
13.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, 
dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser 
negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do CONTRA-
TANTE. 
 
§ 1o. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos. 
Diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATA-
DA, referente ao objeto executado por ela. 
 
§ 2o. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução des-
te Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e 
os direitos assegurados à contratada. 
 
§ 3o. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta Comercial da CONTRATADA. 
 
14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES 
14.1. As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por es-
crito, através de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e 
o assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas con-
forme o destinatário. 
 
15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Formosa do Rio 
Preto, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
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Formosa do Rio Preto, BA, __ de _______ de 2019. 

 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
___________________________ 
CPF: 
 
 
___________________________ 
CPF: 

 
 
Prefeitura de Formosa do Rio Preto 
Termosíres Dias dos Santos Neto 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 
 
 
______________________________ 
(Nome do Responsável) 
(Cargo) 
CONTRATADA 

 


