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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

LICITAÇÃO Nº 001/2022 

 

A Comissão Permanente de Seleção e Contratação da Fundação Luís Eduardo Magalhães - FLEM, 
designada pela Portaria N.º 023/2021 do Presidente da FLEM, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
menor preço, critério de julgamento menor valor global, sob a forma de execução indireta, 
conforme constante no Processo de nº 01174/2022, dentro das especificações constantes neste 
Edital e seus Anexos. O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas 
no presente Edital e na Norma de Seleção de Fornecedores e Contratação de Bens e Serviços 
desta FLEM, instituída pela Resolução N.º 007 de 20 de setembro de 2016, do Conselho de 
Administração da FLEM e, no que couber na Lei nº 9.433/05, na LC n.º123/06 e, subsidiariamente, 
na Lei n.º 8.666/93. 

 

O Edital está disponível no site:  www.licitacoes-e.com.br  

Tempo de disputa:  Com disputa em sessão pública até 30min (tempo aleatório do sistema). 

Recebimento das propostas:  das 13h00min do dia 08/04/2022 (Horário de Brasília). 

Abertura das propostas:  às 14h00min do dia 08/04/2022 (Horário de Brasília). 

Início da sessão pública:  às 15h00min do dia 08/04/2022 (Horário de Brasília). 

 

1. DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa objetivando a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos, por meio de alocação 
de mão de obra, visando atender as necessidades da Fundação Luís Eduardo Magalhães, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por valor global, conforme 
planilha constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os 
itens que o compõem. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação e 
requisitos mínimos de classificação das propostas, que pertençam ao ramo de atividade pertinente 
ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do 
Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual, observando-se, ainda, o 
seguinte: 

 

( x ) Ampla Participação  

       

   ( x ) Serviços 

2.2. Não poderão participar da licitação empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde 
que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão 
que o praticou e ainda: 



 
 

4 
 

2.2.1. Consórcio de empresas; 

2.2.2. Pessoas Físicas; 

2.2.3. As pessoas jurídicas que estejam sob falência, concordata, concurso de credores, 
recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

2.2.4. As pessoas jurídicas que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, 
responsáveis técnicos ou empregados, ou qualquer pessoa que seja servidor ou 
agente político da FLEM; 

2.2.5. É vedada a participação de cooperativas (art. 5 da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de 
2012 e Acórdão 2221/2013 Plenário TC 029.289/2009-0, Relator Ministro Jose Múcio 
Monteiro, 21.8.2013) nesta licitação, pois, pela natureza do serviço há necessidade 
de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade 
e habitualidade. 

2.2.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, conforme Acórdão 
nº 746/2014-TCU - Plenário. 

2.2.7. Instituições sem fins lucrativos, conforme Acórdão nº 2847/2019 - TCU - Plenário. 

2.3. Será concedido tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 com as alterações promovidas 
pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Estadual nº 
9.433/05. 

2.4. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

3.1. Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao 
provedor do sistema que implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

3.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Seleção e Contratação ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão. 

3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

1) Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido em seus 
arts. 42 a 49 com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014. 

2) Assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações 
promovidas pela Lei Complementar 147/2014 mesmo que seja qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
4.1. A proposta de preço deverá ser enviada até a data e horário previstos no preâmbulo deste 
Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, mediante a opção “acesso identificado”, 
através da digitação da senha de identificação do licitante. 

4.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário do Estado da Bahia. 

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5. Até a abertura da proposta de preços, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
propostas apresentadas até o horário limite para recebimento. 

4.6. O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico 
apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, vedada a identificação da 
proponente ou do seu representante legal, sob pena de desclassificação. 

4.7. No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, 
no campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, os serviços ofertados e anexar sua proposta de preços 
inicial acompanhada das planilhas de composição de custos e formação de preços dos postos de 
serviços, vedada a identificação da empresa, sob pena de desclassificação.  

4.8. As planilhas deverão contemplar as memórias de cálculo detalhadas, discriminando a 
metodologia e fórmulas adotadas pela LICITANTE para obtenção dos valores propostos para os 
encargos, insumos e demais componentes da composição de custos e formação de preços, 
incluindo a base legal adotada, a fim de facilitar a análise por parte da área técnica. 

4.9. O não preenchimento dos itens 4.7 e 4.8, implicará na desclassificação licitante, face a 
ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

4.10. A presidente da comissão verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência: 

4.11. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 

4.12. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

4.13. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

4.14. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

4.15. A apresentação da proposta eletrônica implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

4.16. A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão 
eletrônico, terá lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância 
com as especificações e condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a 
etapa de lances. 

4.17. A licitante deverá apresentar declaração expressa indicando seu regime tributário bem como 
seu enquadramento. 

4.18. Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem 
informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem 
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo 
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de validade da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução 
superior  ao  estabelecido;  apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido. A não 
apresentação das exigências acima, junto com a proposta de preços, acarretará na desclassificação 
desta. 

4.19. Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta. 

4.20. Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser 
notificados do dia e hora em que a sessão terá continuidade. 

 

5. DA PROPOSTA  

5.1. No momento oportuno, a proposta comercial deverá ser apresentada conforme 
modelo constante no Anexo I, em uma via, sem a identificação da proponente, redigida em 
português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas 
e incluirá: 

a. Descrição do objeto, com a individualização dos serviços, em conformidade com as 
especificações constantes no Anexo I deste Edital; 

b. Indicação dos valores unitários e totais do objeto da licitação, em algarismos e por extenso, 
fixo, expresso em moeda corrente nacional com, no máximo, duas casas decimais, já computados 
todos os custos relacionados às despesas de pessoal, insumos, tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários e quaisquer outros relacionados ao objeto desta licitação. Em caso de divergência 
entre os valores unitários e globais, serão considerados os primeiros, bem como entre os expressos 
em algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará o valor por extenso; 

c. Na formulação da proposta de preços o concorrente deverá computar todas as despesas e 
custos relacionados com o objeto licitado, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas 
ou indiretas, relacionados com a execução do objeto da presente licitação, ficando esclarecido que 
a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não 
considerados nos preços, ressalvados as hipóteses de criação ou majoração dos impostos ou 
encargos sociais; 

d. O Prazo mínimo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão 
do Pregão. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das 
propostas, o Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação poderá solicitar que 
os licitantes estendam o período de validade das propostas para um período específico adicional. 
Essa solicitação, bem como as respostas dos licitantes, será feita por escrito via fac-símile ou correio 
eletrônico. 

e. Propostas manifestamente inexequíveis, assim consideradas aquelas que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos com insumos 
são compatíveis com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com 
a execução do objeto da licitação; 

f. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que 
não contrariem instrumentos legais, não caracterizam motivo suficiente para  a desclassificação da 
proposta. 

g. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do Artigo 78, 
§5º, da Lei Estadual nº. 9.433/05, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

5.2. Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente 
inexequíveis, 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 coeficientes de produtividade são compatíveis com 
a execução do objeto do contrato. 
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5.3. Para fins de elaboração do cálculo do valor da mão de obra praticada pela empresa, as 
licitantes deverão apresentar as Composições de Preços de Mão de Obra, levando em 
consideração todas as exigências das CCTs SEAC x SINDILIMP e SEAC x SINTRACAP vigentes, 
no que se refere aos salários base e insumos da mão de obra (exceto auxílio transporte) e em 
especial aos percentuais dos encargos sociais da cláusula quadragésima nona e quinquagésima, 
respectivamente, das referidas convenções, sob pena de incidir a desclassificação constante no 
item 5.2. 

5.4. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que apresentem qualquer elemento que possa 
identificar a licitante na proposta inicial (antes da disputa de preços), sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital. 

5.5. Após a apresentação da proposta não caberá desistência. 

5.6. Em caso de algum(ns) item(ns) ser(em) apresentado(s) em mais de um item ou lote, o(s) 
mesmo(s) deverá(ão) apresentar o mesmo valor unitário, sob pena de desclassificação do(s) lote(s) 
divergente(s). 

5.7. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
alimentação, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do artigo 141 da Lei Estadual nº 9.433/05. 

 

5.8. DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

5.8.1. Deverá ser apresentado junto com a Proposta de Preços, a planilha de composição de 
custos e formação de preços, onde obrigatoriamente deverão ser descritos e calculados sem 
omissões, todos os custos relativos à formação do preço conforme Anexo IV.  

5.8.2. A Planilha de composição de custos e formação de preços é parte integrante da Proposta 
de Preços, sendo critério de aceitabilidade para a proposta de preços. Desse modo, o licitante 
deverá cotar os custos constantes na Convenção Coletiva de Trabalho adotada neste Edital, de 
acordo com o modelo sugerido no Anexo IV. A omissão dos cálculos apresentados será 
considerada obtenção de vantagem indevida pelo proponente, logo a proposta estará 
desclassificada. 

5.8.3. Os tributos deverão ser cotados de acordo com a natureza tributária do licitante. 

 

6. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1.  A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Seleção e Contratação, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste 
edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente da Comissão Permanente de 
Seleção e Contratação e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em 
campo próprio do sistema eletrônico.  

6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria 
desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema. 

6.4. Se ocorrer a desconexão do Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação 
no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.5. No caso de a desconexão do Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação 
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 
www.licitacoes-e.com.br. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação verificará as propostas 
apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com 
os requisitos estabelecidos neste edital. 

7.2. Somente as licitantes com propostas apresentadas classificadas participarão da fase dos 
lances. 

7.3. Para julgamento, será adotado o critério de menor preço global, observados os prazos para 
prestação dos serviços, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade e demais condições definidas neste Edital.  

7.4. As empresas proponentes deverão lançar no sistema licitações-e, o seu menor preço global, 
sob pena de desclassificação de sua proposta, o lançamento diferente do quanto solicitado neste 
edital. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública), as licitantes classificadas poderão encaminhar 
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informadas do horário e do valor consignados no registro de cada lance.  

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 
sistema. 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.  

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

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração.  

8.6. Durante a fase de lances, o Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação 
poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja manifestamente inexequível.  

8.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

9.1. Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de 
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência 
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

9.2. Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido ofertada por 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e houver proposta 
apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior 
à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:  

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova proposta 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, 
atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no “caput” 
deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

9.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente da Comissão 
Permanente de Seleção e Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante 
que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 
estimado para a contratação.  

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

 

11. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

11.1. Sendo aceitáveis as propostas, os licitantes deverão comprovar a situação de 
regularidade, mediante a remessa da documentação exclusivamente via sistema até a hora 
da abertura da sessão. 

11.2. A sessão do pregão eletrônico deverá ser interrompida, a fim de se aguardar o cumprimento 
dos prazos assinalados, deste edital. 

11.3. A documentação a que se refere este item compreende: a) a proposta escrita, que deverá 
contemplar a planilha de custos, com os respectivos valores readequados ao valor ofertado 
e registrado de menor lance; b) declaração de elaboração independente de proposta e de 
inexistência de impedimento à participação no certame (Anexo X); c) declaração de 
enquadramento, quando for o caso (Lei Complementar nº 123/2006) – Anexo IX; d) 
procuração, se for o caso, por instrumento público ou particular, este último acompanhado 
da prova da legitimidade de quem outorgou os poderes; e e) documentos de habilitação. 

11.4. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar 
nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 deste 
diploma, devendo ser realizada a habilitação com ressalva de existência de restrição fiscal e 
diferindo-se a comprovação da regularidade na forma deste edital. 

11.5. A proposta escrita deverá contemplar a planilha de composição de custos e formação de 
preços, com os respectivos valores readequados ao valor ofertado e registrado de menor lance. 

11.6. Constatado que o proponente da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no 
edital, o licitante será declarado vencedor. 

11.7. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, 
motivadamente, no prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do 
Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação, observadas as seguintes 
normas: 

11.6.1. Deverá ser registrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a 
falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de 
recurso e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor; 

11.6.2. Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o 
prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, que deverá ser 
formulado em documento próprio no sistema eletrônico, ficando os  demais  licitantes  desde 
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logo intimados para apresentarem contrarrazões, se  quiserem,  em  igual  prazo, cuja 
contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente. 

11.8. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou 
entidade promotora da licitação, serão realizados pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Seleção e Contratação no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

11.9. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis 
para decidir o recurso. 

11.10. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.11. Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte, 
beneficiárias do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi procedida 
com a ressalva de existência de restrição fiscal, deverá ser feita prova da efetiva regularização da 
documentação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que 
declarado o vencedor, prorrogável, por igual período, a critério da FLEM. 

11.12. Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declarada 
inabilitada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente. 

11.13. O Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação poderá, a qualquer 
tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável, visando obter preço menor. 

11.14. Os atos essenciais do pregão eletrônico serão documentados no processo respectivo, com 
vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação pertinente. 

11.15. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações 
relativas à sessão pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo 
das demais formas de publicidade previstas na lei. 

11.16. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital, 
caso sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, 

bem como as que deixarem de atender as exigências a seguir: 

11.16.1. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta 
de preços apresentada, sob pena de desclassificação (Súmula TCU nº 254/2010); 

11.16.2. Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra, para fins tributários, 
no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 
e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa - RFB n.º 971, de 13/11/2009 
e alterações, a licitante Microempresa - ME ou Empresa de 6.5 - Pequeno Porte - EPP optante pelo 
Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição 
de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da 
legislação em vigor em decorrência da sua exclusão obrigatória do simples nacional a contar do 
mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, 
inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 
(Acórdão TCU 797/2011 - Plenário e IN SLTI n°. 2/2008); 

11.16.3. As licitantes estarão impedidas de apresentar planilhas de custos e formação de preços 
com base no regime de tributação do simples nacional, ofensa às disposições da LC nº. 123/2006, 
conforme posicionamento externado pelo TCU no Acórdão nº. 797/2011 – Plenário; 

11.16.4. As licitantes estarão impedidas de aplicar o regime de desoneração na folha de 
pagamentos tendo em vista o objeto da presente licitação, a mesma não se encontra enquadrada 
no rol das atividades descritas na Lei nº. 12.546/2011; 
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12. DA HABILITAÇÃO 

12.1. Os licitantes deverão comprovar a situação de regularidade, mediante a remessa da 
documentação exclusivamente via sistema até a hora da abertura da proposta. 

12.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, com suas alterações supervenientes em vigor ou 
ultima alteração consolidada e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

12.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF); 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS (Certidão conjunta 
negativa de débitos relativos a tributos federais e da Dívida Ativa da União fornecida 
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional); 

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
licitante; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão negativa de Débitos Trabalhistas; 

12.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame 
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
12.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à 
microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a  sua condição para o caso, na fase 
de credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da FLEM, para a regularização da documentação, 
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame. 
12.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência no direito à habilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 184, VI, 
da Lei Estadual nº 9.433/05, e suas alterações posteriores, devendo à FLEM convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para análise de habilitação e posterior adjudicação a 
empresa classificada e habilitada no referido certame. 
12.3.4. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da 
lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua 
expedição e a data para entrega dos envelopes. 
 

12.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante válida na data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes. 
Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão 
com data de expedição ou revalidação dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data 
da realização da licitação. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis 
reapresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na 
Junta Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação 
financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data da apresentação da proposta.  

c) Demonstrativo da boa situação econômico-financeira da LICITANTE, consubstanciada 
nos seguintes índices, de que possui os índices financeiros solicitados a seguir: 

ILC = Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00, calculado pela seguinte fórmula: 
 

ILC = Ativo Circulante (AC) 
Passivo Circulante (PC) 

 
ILG = Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,00, calculado pela seguinte fórmula: 

 
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

IEG = Índice de Endividamento Geral, menor ou igual a 0,8, calculado pela seguinte fórmula: 
 

IEG = Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (ELP) 
Ativo Total (AT). 

d) Os índices de que trata os subitens acima serão calculados pela LICITANTE e 
confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a 
identificação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade, constantes no documento de apresentação dos cálculos. 

e) Os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados para a data da licitação 
pelo índice oficial (IGP-DI), devendo, neste caso ser apresentada a respectiva memória 
de cálculo; 

f) As empresas que deixarem de atender o subitem “c” do item 12.4, deverão comprovar, 
considerados os riscos para a FLEM, o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor da proposta final apresentada. 
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12.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

12.5.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de um 
ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que 
o profissional responsável técnico prestou ou vem prestando serviços similares ao objeto da 
licitação, devidamente registrado no CRA - Conselho Regional de Administração. 

12.5.1.1. A FLEM se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado 
e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo 
declarado; 

12.5.2. Certidão de registro e regularidade da licitante e do Responsável Técnico no Conselho 
Regional de Administração - CRA, em plena validade, comprovando que o Responsável Técnico 
pertence ao quadro permanente da pessoa jurídica licitante. 

12.5.3. A comprovação de que o Profissional detentor de atestados de Responsabilidade Técnica 
integra o quadro permanente da empresa deverá ser feita através da apresentação de um dos 
seguintes documentos: 

1) Profissional registrado: 

a. Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S)  

b. Ficha de Registro de Empregado; 

c. Guia de FGTS relativa ao mês anterior da entrega das propostas; 

2. Sócio ou dirigente: 

a. Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo, no caso de sócio, ou Dirigentes; 

3. Profissional contratado: 

a. Contrato de Prestação de Serviços, com data de assinatura anterior à da abertura dos 
envelopes da licitação.   

12.5.4. Declaração de que dispõe de instalações adequadas e equipamentos suficientes para 
atendimento do objeto licitado no prazo desejado, assegurando à Contratado direito de efetuar 
vistorias nas instalações e equipamentos disponíveis. 

 

12.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

Além dos documentos referidos anteriormente, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

a) Alvará de Licença e Funcionamento, expedido pelo Município da sede do Licitante, em 
plena validade. 

b) Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, 
conforme Anexo IV. 

c) Declaração que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e 
demais profissionais não figuram empregados na gestão da Fundação Luis Eduardo 
Magalhães, conforme Anexo VI. 

d) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal da empresa, devidamente 
identificado, em relação ao cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme Anexo VII. 

e) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal da empresa, devidamente 
identificado, indicando que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido 
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de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, 
Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme Anexo VIII. 

 

12.7. Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, numerados 
sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

12.8. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz 
e/ou da filial da empresa licitante. 

12.9. Se a matriz participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em seu 
nome e de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitação, todos os documentos devem 
ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ, exceto aquelas certidões expedidas 
em nome da matriz que são validas para as filiais. 

 

13. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

13.1. Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável ou, 
ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Presidente da Comissão 
Permanente de Seleção e Contratação examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este 
edital.  

13.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias 
fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

14. DO RECURSO 

14.1. Declarada a vencedora, o Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação 
abrirá prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

14.2. A falta de manifestação motivada no prazo estabelecido autoriza o Presidente da Comissão 
Permanente de Seleção e Contratação a adjudicar o objeto à licitante vencedora.  

14.3. O Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação examinará a intenção de 
recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

14.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo 
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 
do término do prazo da recorrente. 

14.5. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação 
da licitante.  

14.6. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 
recurso, à licitante interessada será assegurada vista imediata dos elementos necessários à defesa 
de seus interesses. 

14.7. Admitido o recurso, caso o Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação 
mantenha a sua decisão, será o mesmo apreciado pela autoridade competente. 

14.8. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação adjudicará o objeto da 
licitação, salvo quando houver recurso, para posterior homologação do resultado pela autoridade 
superior. 
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15.2. Caso tenha havido recurso, após decidido este e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado, homologando, em seguida, o 
procedimento licitatório. 

15.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

16.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Fundação Luís 
Eduardo Magalhães, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura 
da sessão do pregão, apontando as falhas e/ou irregularidade que o Licitante considere que o 
viciaram. 

16.2. Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por escrito 
e endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação, contendo 
as informações para contato, sendo que, até dois dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na forma presencial, 
no endereço: Rua Visconde de Itaborahy, nº. 845, Amaralina, Salvador - BA – Brasil, no 
horário de expediente das 08h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira ou na forma 
eletrônica, através do e-mail: licitacao@flem.org.br. 

16.3. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação decidir sobre a 
impugnação nos prazos previstos em Lei. 

16.4. Acolhida a impugnação, caso não haja alteração para formulação da proposta, será definida 
e publicada nova data para a realização do certame. 

16.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação, até três dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública, protocolados no endereço constante no preâmbulo ou 
por meio eletrônico via internet, através do e-mail licitacao@flem.org.br. 

16.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

16.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Seleção e Contratação serão entranhados nos autos do processo licitatório e 
estarão disponíveis para consulta por quaisquer interessados. 

16.8. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como recurso, recebendo tratamento de ação administrativa calcada no direito de 
petição. 

 

17. DA CONTRATAÇÃO 

17.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado, conforme necessidade da FLEM, 
para assinar o termo do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir da data da 
solicitação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 
9.433/2005. 

17.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha 
poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou Procurador com 
poderes específicos para assinar o contrato. 

17.3. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo XI deste Edital. 

17.4. A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela FLEM, nas mesmas condições e 
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões nos serviços até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1º e 3º do art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/05. 

mailto:licitacao@flem.org.br
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17.5. Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor (es), no prazo estipulado 
acima, poderá a FLEM convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos preços devidamente atualizados, ou revogar a licitação, independentemente das 
consequências previstas no Artigo 184 da Lei Estadual nº 9.433/05. 

17.6. Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá(ão) no todo ou em parte, os 
serviços do objeto do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mesmo(s) proibido(s) de 
subcontratação ou sub-rogação do instrumento contratual a ser firmado. 

17.7. O contrato terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação 
no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses conforme artigo 
140, inciso II, da Lei Estadual nº 9.433/05. 

17.8.  Como condição para celebração do aditamento contratual previsto no subitem anterior, o 
licitante vencedor deverá manter e comprovar todas as condições de habilitação exigidas neste 
certame. 

17.9. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, é facultado à FLEM, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na 
legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem 
de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo 
à contratação. 

17.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão 
originária do pregão, devendo os convocados apresentarem os documentos de habilitação cuja 
validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião. 

17.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de 
habilitação na data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que 
porventura estiverem vencidos. 

17.12. Os licitantes remanescentes convocados na forma dos subitens anteriores se obrigam a 
atender à convocação e a assinar o contrato respectivo de acordo com a proposta que apresentou, 
no prazo fixado pela Comissão Permanente de Licitações, ressalvados os casos de vencimento das 
respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não 
atendimento das condições de habilitação. 

17.13. O prazo para execução do objeto contratual admite prorrogação, a critério da FLEM, 
mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Art. 
140, II, da Lei Estadual nº 9.433/05. 

17.14. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações 
previstas no art. 143 da Lei Estadual nº 9.443/05, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, 
mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo 
extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial. 

 

18. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO 

18.1. Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão 
efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo 
Federal, no interregno mínimo de 01 (um) ano. 

18.2.  Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela FLEM, os mesmos serão reajustados 
pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da 
proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto. 

18.3. A empresa a ser contratada deverá apresentar Planilha de Custo demonstrando a variação 
e necessidade de correção dos valores, baseada em índice oficial comprovando o reajuste, 
acompanhado de requerimento. 
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18.4.  A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a 
anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá 
alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme disposto no art. 37, Inciso XXI 
da Constituição Federal de 1988, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as 
condições efetivas da proposta. 

18.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito 
ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizadas em 
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em 
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos 
insumos necessários à execução dos serviços. 

18.6. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação/ reajuste será contado a 
partir: 

a) da data limite para apresentação das propostas, constante no instrumento convocatório, 
em relação aos custos com a execução dos serviços; 

b) da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à 
época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da 
mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos. 

18.7. As repactuações/reajustes, conforme os subitens acima serão precedidos de solicitação da 
contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração de custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços ou de novo acordo, convenção ou dissídio 
coletivo que fundamente a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

18.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, 
acordo coletivo ou convenção coletiva. 

18.9. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do 
mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos 
custos, considerando-se: 

a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

b) As particularidades do contrato em vigência; 

c) A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

d) Indicadores setoriais, valores oficiais de referência ou outros equivalentes; 

e) A disponibilidade orçamentária da contratante. 

 

19. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

19.1. As regras acerca da execução dos serviços e condições do objeto são as estabelecidas no 
Termo de Referência, constante no Anexo I deste Edital e na Minuta do Contrato, constante no 
Anexo XI deste Edital.  

19.2. Deverá a unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização do contrato. 

 

20. REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO 
20.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122, da Lei Estadual nº 
9.433/05, no seu todo ou em parte. 

20.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado 
em parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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20.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da 
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao 
licitante/contratado. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações   e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação 
das propostas. 

21.2. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá   o 
Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação, 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. 

21.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

21.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.6. É facultado ao Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação ou à 
autoridade superior: 

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, em qualquer fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de 
documento que deveria constar originariamente da proposta; 

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de 
habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam 
o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da 
licitação; 

c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 
entendimento de suas propostas; 

21.7. O Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação poderá em qualquer fase 
da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação 
para a continuidade dos trabalhos. 

21.8. O Presidente da Comissão Permanente de Seleção e Contratação, no interesse da FLEM, 
poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não 
comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. Este Edital e seus 
anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de contrato, como 
se nele estivessem transcritos, ressalvado  o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado em 
lance verbal; se houver. 

 

21.9. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser 
protocolados, na Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Visconde de Itaborahy, 
nº. 845, Amaralina, Salvador - BA – Brasil, no horário de expediente das 08h00min às 
17h00min, de segunda a sexta-feira ou na forma eletrônica, através do e-mail: 
licitacao@flem.org.br. 

 

mailto:licitacao@flem.org.br
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22. DO FORO 

22.1. Fica designado o foro da sede do Município de Salvador, Estado da Bahia, para julgamento 
de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

 

23. DOS ANEXOS 

Anexo I  TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo II PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES 

Anexo III MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS 
CONCERNENTES AO CERTAME 

Anexo IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO 
ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

Anexo V  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Anexo VI DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 18, INCISO III, DA LEI 9.43305. 

Anexo VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR (INC. 
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

Anexo VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

Anexo IX MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Anexo X MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA 
PROPOSTA 

Anexo XI MINUTA DO CONTRATO 

 

Salvador/BA, 04 de abril de 2022. 
 

Marilda Auxiliadora Santana dos Santos 

Comissão Permanente de Seleção e Contratação  
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos, por meio de 
alocação de mão de obra, visando atender as demandas da Fundação Luís Eduardo Magalhães, 
de acordo com as especificações técnicas definidas neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Fundação Luís Eduardo Magalhães - Centro de Modernização e Desenvolvimento da 
Administração Pública (FLEM) foi criada em 12 de julho de 1998, pela Lei de n° 7.349, sob a 
forma de fundação, com personalidade jurídica de direito privado, após amplo processo de 
diálogo e concertação entre a Organização das Nações Unidas (ONU), através do Departamento 
de Assuntos Econômicos e Sociais (Desa), e o Governo do Estado da Bahia. O intuito era 
constituir uma organização de vanguarda, que não se reeditasse sob as velhas formas 
institucionais, comprometida com o futuro, com o redesenho de um Estado mais ágil, mais eficaz, 
mais solidário e democrático. Tendo como finalidade pesquisar, planejar, apoiar e executar ações 
com vistas a promover o desenvolvimento regional, capacitação de pessoas e a modernização 
da gestão pública, através do gerenciamento de uma diversidade de contratos, bem como possui 
estratégias em tecnologias da segurança da informação em todas as áreas. 

A presente contratação tem por objetivo assegurar a continuidade do atendimento dos serviços, 
objeto dessa contratação de serviços terceirizados, visando a conservação do patrimônio da 
Fundação Luís Eduardo Magalhães, além de oferecer condições de higiene e salubridade aos 
membros, colaboradores e demais usuários que frequentam. Neste tocante, insta destacar a 
justificativa para subsidiar a presente contratação: A realização desses serviços de forma 
terceirizada torna-se necessária para preenchimento da lacuna e atendimento da demanda 
instalada, vez que esta Fundação não dispõe, em seu quadro de pessoal quantitativo suficiente, 
de recursos humanos para o atendimento aos serviços requisitados. A principal missão das 
atividades meio e apoio operacional é garantir a operacionalização integral das atividades 
finalísticas de forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. Para atingir esse 
objetivo a FLEM vem buscando, de forma racional e persistente, obter em atingir a eficácia e 
eficiência de suas ações.  

 

3. DA FORMA, LOCAL E CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. Os serviços deverão ser prestados de forma indireta, nos locais, condições e 

especificações constantes neste documento e nos seus ANEXOS. De um modo geral, 
fica de logo definido que: 

3.1.1. Em face de sua natureza, a execução dos serviços far-se-á, diariamente, de segunda à 
sexta, observados os intervalos legais para alimentação e a jornada de trabalho de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, nas dependências do CONTRATANTE. 

3.1.2. A contratação dos serviços compreenderá o fornecimento de mão de obra especializada 
necessários e adequados à perfeita execução dos serviços, conforme especificado 
neste Termo de Referência e em seus anexos. 
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3.1.3. Os serviços serão registrados mediante postos de trabalho, cujo quantitativo para 
execução poderá ser distribuído nos locais indicados pela FLEM, conforme quadro 
abaixo: 

 
ITEM ESPECIFICACAO CARGA HORÁRIA QUANT. 

1 ARTÍFICE 44 H 5 

2 AUXILIAR DE ALMOXARIFE I 44 H 10 

3 AUXILIAR DE JARDINAGEM S/ MATERIAL 44 H 5 

4 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I 44 H 50 

5 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I C/ INS. 20% 44 H 10 

6 CABO DE TURMA 44 H 10 

7 COPEIRA 44 H 10 

8 GARÇOM 44 H 5 

9 RECEPÇÃO I 44 H 10 

10 SUPERVISOR 44 H 5 

11 PORTARIA 44 H 30 

12 TELEFONISTA 36 H 15 

13 TELEFONISTA BILINGUE (06:00HS ÀS 12HS) 36 H + FOLGUISTA 5 

14 TRANSPORTE CNH “B” VEÍCULO LEVE EXECUTIVO 44 H 10 

15 TRANSPORTE EXECUTIVO VEÍCULO LEVE EXECUTIVO 44 H 10 

 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

 

4.1. ARTÍFICE (44h semanais) 

a) Inspeciona, realiza a manutenção e o reparo de equipamentos, em consonância com 
normas e procedimentos técnicos pertinentes. 

 

4.2. AUXILIAR DE ALMOXARIFE I (44h semanais) 

a) Auxilia na conferência, armazenagem e arrumação de produtos e materiais em 
almoxarifados, armazéns e depósitos;  

b) Auxilia na distribuição de produtos e materiais a serem expedidos;  

c) Realiza a limpeza e organização do almoxarifado para facilitar a movimentação e 
estocagem dos itens;  

d) Executa outras atividades correlatas; 

 

4.3. AUXILIAR DE JARDINAGEM S/ MATERIAL (44h semanais) 

a) Executa os serviços de irrigação ou regação de áreas verdes, inclusive as compreendidas 
no interior dos prédios; 

b) Realiza a completa manutenção da grama, árvores, flores e arbustos, erradicando ervas 
rasteiras, efetuando cortes e aterros, assim como a remoção, aplicação de terra vegetal ou 
adubos orgânicos; 

c) Faz a limpeza, capinagem e roçagem das áreas verdes e a desobstrução de calhas de 
águas pluviais ao longo dos taludes;  

d) Destina os detritos ao depósito de lixo;  

e) Executa outras atividades correlatas. 
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4.4. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I (44h semanais) 

a) Executa atividades auxiliares e acessórias de manutenção e reparo nas áreas internas 
externas dos prédios públicos. 

 

4.5. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I C/ INS. 20% (44h semanais) 

a) Executa atividades auxiliares e acessórias de manutenção e reparo nas áreas internas e 
externas dos prédios públicos com a incidência de insalubridade. 

 

4.6. CABO DE TURMA (44h semanais) 

a) Coordena a execução dos trabalhos das equipes;  

b) Controla os padrões produtivos do serviço;  

c) Inspeciona a qualidade dos materiais e insumos utilizados;  

d) Dá orientações sobre a especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre 
medidas de segurança dos locais e equipamentos utilizados. 

 

4.7. COPEIRA (44h semanais) 

a) Exerce atividades de copeiragem, tais como: preparar e servir bebidas (café, chá, suco), 
lanches, pequenas refeições;  

b) Proceder ao aquecimento de alimentos; 

c) Operar eletrodomésticos e outros equipamentos e utensílios;  

d) Lavar, manualmente ou por meio mecânico, louças, talheres e utensílios;  

e) Receber e examinar o material destinado à preparação de alimentos e de bebidas e os 
acondicionar em recipientes adequados;  

f) Manter e zelar pela conservação dos equipamentos e utensílios utilizados;  

g) Efetuar o controle do material existente no setor, discriminando-o por peças e respectivas 
quantidades, para manter o estoque e evitar extravios;  

h) Executar os serviços de limpeza e conservação da copa;  

i) Zelar pela ordem, higiene e segurança no ambiente de trabalho; 

j) Executar outras atividades correlatas. 

 
4.8. GARÇOM (44h semanais) 

 
a) Servir alimentos e bebidas que venham a ser solicitados pelos colaboradores da FLEM;  

b) Servir as bebidas em recipiente apropriado, como copos de vidro e xícaras de porcelana 
(fornecidos pela CONTRATANTE);  

c) Recolher a louça utilizada, incluindo as garrafas de água e café disponibilizadas nas 
dependências do prédio e anexo, entregando todos utensílios recolhidos nas respectivas 
copas, para que seja realizada a devida higienização e organização pelos (as) copeiros 
(as), conforme orientação dada pela área responsável;  

d) Repor, quantas vezes necessário, água mineral aos usuários, fazendo, sempre que 
possível, uso de portacopos em inox como suporte e cobertura dos copos;  

e) Comunicar ao responsável a necessidade de qualquer material para a execução dos 
serviços, tais como copos, xícaras, bandejas, café, açúcar e adoçante, mantendo estoque 
mínimo para o uso diário, bem como a necessidade de consertos/reparos indispensáveis 
à boa conservação dos bens e instalações;  

f) Zelar pela limpeza, higiene e segurança do ambiente das copas como um todo;  

g) Abster-se de executar atividades alheias aos objetivos previstos neste Termo de 
Referência durante o período em que estiver prestando os serviços. 
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4.9. RECEPÇÃO I (44h semanais) 

a) Atender ao público em geral que procure a FLEM catalogando e controlando o cadastro 
de visitantes.  

b) Recepcionar e representar a instituição em eventos e programações institucionais.  

c) Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação. 

d) Realiza a recepção e atendimento telefônico, possuindo formação de ensino fundamental. 

 

4.10. SUPERVISOR (44h semanais) 

 
a) Realiza o gerenciamento dos roteiros diários e a emissão das ordens de serviço, após o 

recebimento da demanda do órgão ou entidade contratante, responsabilizando-se pela 
supervisão dos postos de serviços, visando à perfeita execução dos serviços; 

b) Planejar e acompanhar a execução dos serviços, responsabilizando-se pela logística de 
atuação dos prestadores de serviços; 

c) Acompanhar e orientar os serviços desenvolvidos, definindo as prioridades de trabalho, 
visando otimizar a utilização do tempo, dos recursos humanos e dos veículos;  

d) Checar e inspecionar a documentação dos prestadores de serviços; 

e) Inspecionar e controlar as condições de trafegabilidade dos veículos;  

f) Programar e supervisionar os horários de saída, retorno, manutenção e abastecimento dos 
veículos;  

g) Comunicar ao contratante eventuais acidentes e demais ocorrências verificadas no curso 
da execução dos serviços, bem como quaisquer anormalidades constatadas; 

h) Verificar o uso adequado dos uniformes pelos profissionais designados para os postos de 
serviço;  

i) Programar a higienização e conservação dos veículos;  

j) Assegurar a manutenção da qualidade dos serviços prestados; 

 
4.11. PORTARIA (44h semanais) 

a) Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de estacionamentos e edifícios 
públicos, e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando 
suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades;  

b) Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares 
desejados;  

c) Realizar a escolta de pessoas e mercadorias;  

d) Realizar manutenções simples nos locais de trabalho. 

 

4.12. TELEFONISTA (36h semanais) 

a) Atende, transfere, cadastra e completa chamadas telefônicas locais, nacionais e 
internacionais, operando mesa telefônica ou outros aparelhos. 

b) Executa outras atividades correlatas. 

 

4.13. TELEFONISTA BILINGUE (06:00HS ÀS 12HS) 

a) Atende, transfere, cadastra e completa chamadas telefônicas locais, nacionais e 
internacionais, operando mesa telefônica ou outros aparelhos. 

b) Executa outras atividades correlatas. 

c) Possui conhecimento em uma língua estrangeira. 
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4.14. TRANSPORTE CNH “B” VEÍCULO LEVE EXECUTIVO (44h semanais) 

a) Dirigir os veículos automotores utilizados para transporte de pessoal e carga. 

b) Manter os veículos abastecidos de combustível e lubrificantes. 

c) Efetuar troca de pneus, quando em serviço.  

d) Verificar sistematicamente o funcionamento do veículo sob sua responsabilidade, 
providenciando, junto ao setor competente, o reparo de qualquer defeito.  

e) Zelar pela limpeza e conservação dos veículos.  

f) Recolher o veículo ao local de guarda, após a conclusão do serviço.  

g) Zelar pela documentação do veículo, mantendo-a rigorosamente atualizada.  

h) Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação. 

 

4.15. TRANSPORTE EXECUTIVO VEÍCULO LEVE EXECUTIVO (44h semanais) 

a) Dirigir os veículos automotores utilizados para transporte de pessoal e carga. 

b) Manter os veículos abastecidos de combustível e lubrificantes. 

c) Efetuar troca de pneus, quando em serviço.  

d) Verificar sistematicamente o funcionamento do veículo sob sua responsabilidade, 
providenciando, junto ao setor competente, o reparo de qualquer defeito.  

e) Zelar pela limpeza e conservação dos veículos.  

f) Recolher o veículo ao local de guarda, após a conclusão do serviço.  

g) Zelar pela documentação do veículo, mantendo-a rigorosamente atualizada.  

h) Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação. 

 

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS 

A metodologia para avaliação dos serviços executados terá como base a consulta “in loco” das 
atividades desenvolvidas pelos profissionais. Basicamente consistirá na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, monitorando constantemente o nível de qualidade dos 
mesmos para evitar sua degeneração. 

 

6. DOS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1. No dia, hora e local fixado no edital, a proponente apresentará sua PROPOSTA DE 
PREÇOS dirigida à FLEM, redigida no idioma nacional, assinada na última folha e rubricada 
nas demais pelo(s) seus representantes legais. 

6.2. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser impressa em papel timbrado da proponente, 
numerada em ordem sequencial, constando o seu endereço, em 01 (uma) via, sem 
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, mencionando o número e o objeto da 
contratação, contendo ainda, em seu conjunto: 

6.2.1. Planilha Orçamentária Propositiva, devidamente assinada e preenchida com clareza e 
precisão, sem emendas ou rasuras. A proponente consignará nesse instrumento os preços 
unitários, totais parciais por item e o valor global dos serviços expresso em Reais, em 
algarismos e por extenso, devendo: 

6.2.2. Observar os percentuais dos encargos sociais e trabalhistas definidos na Convenção 
Coletiva adotado neste processo licitatório, sob pena de desclassificação das propostas. 

6.2.3. Declaração expressa de que a proponente examinou, minuciosamente, o pertinente edital, 
seus ANEXOS, e que estudou, comparou e os encontrou corretos, aceitando e 
submetendo-se, integralmente, às suas condições, e que obteve da Comissão de Licitação, 

mailto:flem@flem.org.br


FLEM - Fundação Luís Eduardo Magalhães - Rua Visconde de Itaborahy, 845 - Amaralina. Salvador - 

BA - Brasil. CEP 41.900-000 Tel.: +55 71 3103-7500 E-mail: flem@flem.org.br 

 

 

satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo 
dúvidas acerca dos serviços a executar; 

6.2.4. Declaração expressa da proponente de que no preço global estão incluídos todos os 
benefícios e os custos diretos e indiretos que forem exigidos para prestação do serviço 
licitado, assim entendida, não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e 
pagamento da mão de obra, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte 
de pessoal, alimentação, "know-how", "royalties", despesas financeiras, serviços de 
terceiros, aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, veículos e transportes; 
contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos taxas 
e emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, agência de despachantes, ou 
outras despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas. 

6.3. O licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, suas planilhas de composição 
de custos e formação de preços com base no regime de tributação ao qual estará 
submetido durante a execução do contrato. 

6.4. Preencher e apresentar Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços 
referente à mão de obra para prestação dos serviços conforme modelo constante no edital. 

6.5. Para fins de elaboração do cálculo do valor da mão de obra praticada pela empresa, as 
licitantes deverão apresentar as Composições de Preços de Mão de Obra, levando em 
consideração todas as exigências das CCTs SEAC x SINDILIMP e SEAC x SINTRACAP 
vigentes, no que se refere aos salários base e insumos da mão de obra (exceto auxílio 
transporte) e em especial aos percentuais dos encargos sociais da cláusula quadragésima 
nona e quinquagésima, respectivamente, das referidas convenções, sob pena de 
desclassificação; 

6.6. Os proponentes não poderão utilizar valores de salários inferiores ao da Convenção acima 
citada, ressalvado os casos de prestação de serviços não abrangidos pelos respectivos 
sindicatos ou que inexista Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo que, neste caso, deverá 
ser observado salário mínimo vigente do país. Ressalva-se, ainda, os serviços executados 
por empreitadas, tarefa, fração de horas e outras formas, desde que não configure burla a 
legislação trabalhista; 

6.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Termo 
de Referência, caso sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Nomear 01 (um) Gestor e 01 (um) Fiscal para executar o acompanhamento e a fiscalização 
do contrato a ser firmado, em conformidade com suas competências e demais disposições 
legais, devendo observar, no mínimo, as atribuições expressamente previstas neste Termo 
de Referência; 

b) Viabilizar as condições necessárias para que a contratada possa desempenhar seus 
serviços dentro das normas deste objeto, dos documentos que o acompanham e da 
legislação pertinente e em vigor; 

c) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, solicitando à 
CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços; 

d) Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas 
no contrato; 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

f) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

g) Não permitir que os colaboradores da Contratada realizem horas extras, exceto em caso 
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade da 
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Fundação para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 
legislação trabalhista; 

 
 

h) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 

i) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
que estejam em desacordo com o presente Termo de Referência e com o contrato, para 
que sejam tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades; 

j) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 

k) Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Termo de Referência e no contrato 
respectivo; 

l) Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à segurança, 
inclusive aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim sobre 
a Política de Segurança da Informação do CONTRATANTE; 

m) Viabilizar as condições necessárias para a boa execução das obrigações contratuais, 
inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da 
CONTRATADA aos locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas que 
disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas; 

n) Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do instrumento 
convocatório e outras imposições previstas no contrato. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência da 
CONTRATANTE e proposta de preços, com a alocação dos colaboradores necessários 
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, na qualidade e quantidade 
especificadas nos instrumentos mencionados; 

b) Fornecer mão de obra capacitada, com idade não inferior a 18 anos, para exercer as 
funções referentes ao objeto deste Termo. Os profissionais deverão ser devidamente 
capacitados e os serviços deverão ser prestados mesmo em estado de greve da 
categoria, através de esquema de emergência; 

c) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 

d) Submeter à contratante, antes do início da execução dos serviços, a relação de 
colaboradores e sua respectiva distribuição nos postos de trabalho assim como 
documentação do pessoal contratado; 

e) Implantar, dentro de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de Execução, 
a mão de obra contratada, informando em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que 
impossibilite de preencher algum posto conforme o estabelecido; 

f) Dar cumprimento a todas as determinações e especificações estabelecidas neste Termo 
de Referência; 

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

h) Manter o colaborador nos horários predeterminados pela FLEM; 

i) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante, prestando-lhes 
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

j) Utilizar colaboradores habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

k) Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação 
de novo colaborador 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 colaboradores colocados à disposição da FLEM, bem como as 
respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente 
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preenchidas e assinadas, para fins de conferência juntamente com a comprovação dos 
requisitos mínimos estabelecidos neste termo de referência. 

 
l) Disponibilizar à Contratante os colaboradores devidamente uniformizados e identificados 

por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI, quando for o caso; 

m) Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus colaboradores, conforme disposto 
neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

n) Fornecer aos seus colaboradores todos os benefícios e vantagens previstas na legislação 
e Acordo Coletivo de trabalho; 

o) A empresa contratada será responsável pela integridade de seus colaboradores na 
execução dos serviços, devendo manter durante a vigência do contrato seguro pessoal 
de seus empregados; 

p) Providenciar, à suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico aos seus 
colaboradores designados à execução dos serviços contratados, em caso de doença, 
acidente de trabalho, mal súbito ou quaisquer outros acontecimentos desta natureza; 

q) Cumprir as normas de segurança da contratante, além dos postulados legais vigentes de 
âmbito federal, estadual ou municipal; 

r) Os salários deverão obedecer o resultado do acordo em Convenção Coletiva de Trabalho. 

s) Selecionar e preparar rigorosamente os colaboradores 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; 

t) 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 
nas dependências da contratante; 

u) Substituir em 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela contratante e 
independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja 
atuação, permanência e/ou comportamento estejam em desacordo com os termos do 
contrato ou forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
contratante ou ao interesse do prestador de serviço, ou ainda entendida como 
inadequada para prestação dos serviços; 

v) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e expressa anuência 
da Contratante; 

w) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

x) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos colaboradores alocados, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato; 

y) Nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução 
do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

z) Instruir seus colaboradores quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da FLEM; 

aa)  Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 

bb) Fornecer mensalmente, 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; 

cc) 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 
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trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
 
 
 
 

dd) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 
nos incisos do art. 141, da Lei 9.433/05. 

ee)  Nomear um preposto responsável pelos serviços, quando necessário reportar-se ao 
Fiscal de Contrato, adotando as providências pertinentes à correção das falhas 
detectadas; 

ff) Pagar, até o 5º dia útil do mês subsequente, os salários dos colaboradores utilizados nos 
serviços contratados, bem como recolher no prazo legal todos os encargos decorrentes, 
independentemente do repasse financeiro da Câmara de Contagem; 

gg) O atraso no pagamento de fatura por parte da FLEM, decorrente de circunstâncias 
diversas, não exime a empresa de promover o pagamento de salários e benefícios dos 
colaboradores nas datas regulamentares. 

hh) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

ii) Prestar a Garantia no prazo e forma prevista neste termo de referência.  

jj) Os uniformes e crachás de identificação funcional a serem fornecidos pela 
CONTRATADA aos seus colaboradores deverão ser condizentes com a atividade a ser 
desempenhada no órgão contratante, sem qualquer repasse do custo para o colaborador, 
observando o disposto nos itens seguintes: 

kk) As cores, modelos, tecidos, quantitativos e prazos de entrega dos uniformes a serem 
fornecidos pela Contratada aos seus colaboradores deverão ser previamente aprovados 
pela Contratante; 

ll) No caso de colaboradora gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 
substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

mm) Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente 
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao colaborador 
responsável pela fiscalização do contrato. 

 

9. DOS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS: 
 

9.1. DOS PROFISSIONAIS 

 

9.1.1 Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito, procurando 
atender ao público e colaboradores do CONTRATANTE com atenção e presteza; 

9.1.2 Cumprir rigorosamente os horários; 
9.1.3 Não interferir em assuntos para os quais não seja convocado; 
9.1.4 Conhecer as tarefas a serem executadas, assim como a perfeita utilização dos 

equipamentos colocados à sua disposição para o serviço; 

9.1.5 Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando devidamente 
autorizado; 

9.1.6 Levar ao conhecimento do preposto qualquer informação considerada importante; 

9.1.7 Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos 
emergenciais; 
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9.1.8 Não abordar autoridades ou colaboradores para tratar de assuntos particulares ou 
referentes ao seu serviço; 

9.1.9 Manter o devido zelo com todo o patrimônio colocado a sua disposição; 

9.1.10 Abster-se da execução de quaisquer outras atividades alheias ao determinado em 
contrato, durante o horário em que estiver prestando os serviços; 

9.1.11 Evitar tratar de assuntos de caráter reservado com pessoas estranhas ou 
desconhecidas; 

9.1.12 Adotar os cuidados e precauções indispensáveis ao manuseio dos equipamentos 
colocados a sua disposição; 

9.1.13 Manter-se sempre com postura correta, evitando relaxamento ou demonstrações de 
fadiga; 

9.1.14 Respeitar o preposto designado pela CONTRATADA para acompanhamento dos 
serviços, encaminhando-lhe todas as questões relativas ao seu vínculo funcional; 

9.1.15 Em casos de dificuldade, buscar orientação do preposto; 

9.1.16 Não participar, no âmbito do CONTRATANTE, de grupos de manifestações ou 
reivindicações, evitando espalhar boatos ou tecer comentários desrespeitosos relativos 
a outras pessoas; 

9.1.17 Comunicar ao preposto, se possível com antecedência, a necessidade de faltar ao 
serviço. 

9.2 DO PREPOSTO: 

9.2.1 A CONTRATADA deverá, durante todo o período de vigência do contrato, manter um 
preposto, a fim de representá-la administrativamente sempre que necessário e gerenciar 
operacionalmente os profissionais da CONTRATADA, devendo ser indicado por ocasião 
da assinatura do contrato mediante declaração. Nela, deverão constar seus dados, tais 
como: nome completo, número de identidade e CPF, endereço, telefone e número de 
celular, além dos dados relacionados a sua qualificação profissional, entre outros; 

9.2.2 A CONTRATADA deverá instruir seu preposto quanto à necessidade de atender 
prontamente a quaisquer solicitações do CONTRATANTE, do Fiscal, Gestor do Contrato 
ou de seus substitutos, acatando imediatamente as determinações, instruções e 
orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, devendo, 
ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer 
falhas detectadas na execução dos serviços contratados; 

9.2.3 São atribuições do preposto, dentre outras: 

9.2.3.1 Exercer a representação legal do contratado; 

9.2.3.2 Acompanhar, comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços, de modo a 
assegurar o fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

9.2.3.3 Registrar e controlar junto com a FLEM, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de 
seu pessoal, bem como ocorrências havidas; 

9.2.3.4 Cumprir e fazer cumprir, por parte dos profissionais da CONTRATADA, todas as 
determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades da FLEM, salvo se 
manifestamente ilegais ou não previstas em contrato; 

9.2.3.5 Tomar as medidas cabíveis para o saneamento das falhas da execução contratual 
verificadas pelo fiscal da FLEM; 

9.2.3.6 Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de prejuízo aos 
serviços contratados; 

9.2.3.7 Reportar-se ao responsável pela fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas 
a respeito da execução dos serviços; 

9.2.3.8 Relatar ao responsável pela fiscalização do contrato, pronta e imediatamente, toda e 
qualquer irregularidade observada; 
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9.2.3.9 Solicitar à FLEM, em tempo hábil, as providências a seu cargo; 

 
 
 

9.2.3.10 Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que 
julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados; 

9.2.3.11 Encaminhar ao responsável pela fiscalização do contrato todas as Notas 
Fiscais/Faturas dos serviços prestados; 

9.2.3.12 Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços 
prestados, sempre que solicitado; 

9.2.3.13 Assegurar a prática de todos os atos necessários à perfeita execução do contrato, 
notadamente o regular cumprimento das obrigações assumidas; 

9.2.3.14 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos profissionais da CONTRATADA, 
respondendo, perante a FLEM, por todos os atos e fatos gerados ou provocados por 
eles. 

 

10 DOS REQUISITOS/PERFIS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 Em razão das características e necessidades específicas do desenvolvimento das 
atividades exige-se dos profissionais a serem disponibilizados, o seguinte perfil mínimo: 

10.1.1 Experiência profissional no desenvolvimento da atividade executada; 

10.1.2 Por ocasião da assinatura do contrato, a LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar a 
relação de todos os dos profissionais indicados para a prestação dos serviços, inclusive o 
preposto, com a respectiva comprovação de atendimento dos requisitos elencados no 
subitem anterior, devendo estes profissionais participar da efetiva prestação do serviço 
objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, quando for o caso, com anuência da FLEM e sem ônus para o 
CONTRATANTE; 

10.2 No início da execução do serviço e durante toda a vigência contratual, os profissionais 
indicados para a prestação dos serviços, assim também o preposto, deverão possuir vínculo 
com a CONTRATADA, comprovado por meio da juntada de cópia da ficha de registro do 
colaborador, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, ou da cópia do contrato 
social ou ainda do contrato civil de prestação de serviços a fim de comprovar que este 
profissional pertence ao quadro da empresa, ou é seu diretor ou seu sócio. 

 

11 DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 Nos termos do artigo 153 da Lei Federal n.º 9.433/05, a responsabilidade 
pela gestão e Fiscalização desta contratação será designada pela autoridade 
competente, através dos funcionários designados, que também serão 
responsáveis pelo recebimento e atesto do documento de cobrança; 

11.2 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 
CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao 
órgão de administração do CONTRATANTE, que tomará as providências para que se 
apliquem as sanções previstas na Lei, no Edital, no Instrumento Contratual e no Termo de 
Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão; 

11.2.1 A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

11.3 São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer espécie de 
solidariedade por parte do CONTRATANTE, as obrigações de natureza fiscal, 
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previdenciária, trabalhista e civil, em relação ao pessoal que a mesma utilizar para prestação 
dos serviços durante a execução do contrato; 

11.4 Na fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas da contratação, exigir-se-ão, da 
CONTRATADA: 

11.4.1 No 1º (primeiro) mês da prestação dos serviços e na ocorrência de substituição 
de profissional, a apresentação da seguinte documentação: 

11.4.2 Relação dos profissionais, contendo nome completo, cargo ou função, horário de 
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF), com indicação do Preposto e do Encarregado responsável 
pela execução dos serviços; 

11.4.3 Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa 
da União, às contribuições previdenciárias e as de terceiros (CONJUNTA); 

11.4.4 Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS/CRF); 

11.4.5 Certidão negativa de débitos trabalhistas (C NDT); 

11.4.6 Certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual ou distrital do domicílio sede 
da CONTRATADA (C ND-ESTADUAL); 

11.4.7 Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 
serviços, em que conste como tomador o CONTRATANTE; 

11.4.8 Cópia dos contracheques dos profissionais relativos a qualquer mês da prestação 
dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos 
bancários; 

11.5 Compete ao fiscal do contrato: 

a) Notificar o CONTRATADO de qualquer irregularidade ocorrida na execução dos serviços; 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução, competindo-lhe ainda, atestar as notas 
fiscais/faturas, encaminhado-as para fins de pagamento. 

 

12 DA NECESSIDADE DE SUBORDINAÇÃO ENTRE A EMPRESA E OS 
PROFISSIONAIS. 

12.1 É vedada a participação de cooperativas (art. 5 da Lei n.º 12.690, de 19 de julho de 2012 e 
Acórdão 2221/2013 Plenário TC 029.289/2009-0, Relator Ministro Jose Múcio Monteiro, 
21.8.2013) nesta licitação, pois, pela natureza do serviço há necessidade de subordinação 
jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. 

 

13 DA GARANTIA 

13.1 Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, 
inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA 
apresentará garantia anual de 5% (cinco) por cento sobre o valor do contrato em uma das 
modalidades estabelecidas no art. 136, §2º, da Lei n° 9.433/05, no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis após a data da assinatura deste Contrato, prorrogáveis por igual período, a 
critério do CONTRATANTE; 

13.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o 
limite de 2% (dois por cento); 

13.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a FLEM a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõem os incisos do art. 167 da Lei nº 9.433/05. 
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14 DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
14.1 O objeto caracterizado pelo termo de referência teve padrão de qualidade e desempenho 

definidos objetivamente, além de tratar-se de objeto plenamente disponível no mercado. 
Desse modo, consoante previsão do art. 121 da Lei nº 9.433/05, o pretendido certame 
licitatório deverá ser processado na modalidade pregão, na forma eletrônica e do tipo 
menor preço global. Ressalte-se que a opção pelo menor preço global se dar pelo fato de 
que a consecução do objeto em vários contratos maximizaria a influência de fatores que 
contribuiriam para tornar mais dispendiosa a contratação, dificultando assim o 
acompanhamento e a fiscalização dos contratos. 

14.2 A participação exclusiva de micro e pequenas empresas, prevista no art. 48 da Lei 
Complementar nº 123/06, não será utilizada em razão de ter o valor estimado ficado acima 
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

14.3 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada para a 
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra não poderá beneficiar-se da 
condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 
18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

13.4. Critério de Habilitação Jurídica: 

13.4.1.  Tratando-se de sociedade empresarial, ato constitutivo consolidado, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, com todas as suas alterações, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (art. 
99 da Lei 9.433/05). 

13.4.2. Tratando-se de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo, com todas as suas 
alterações, acompanhado de prova da diretoria em exercício (art. 99 da Lei 9.433/05). 

13.4.3.Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras em funcionamento no País, decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir (art. 99 da Lei 9.433/05). 

 

13.5. Critério de Habilitação Fiscal e Trabalhista: 

13.5.1. Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional que se dará mediante a 
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, 
relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho 
de 1991 (INSS), emitida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN (CONJUNTA/CND); 

13.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, por 
intermédio da apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal - CEF (FGTS 
- CRF); 

13.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 
12.440, de 07/07/2011 (CNDT); 

13.5.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, ou 
outra equivalente, na forma da Lei (CND Estadual); 

13.5.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da proponente, ou 
outra equivalente, na forma da Lei (CND Municipal); 

13.5.6.Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

13.5.7. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 
relativo à sede do LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
deste Edital; 

13.5.8. Alvará de Funcionamento e Localização da sede do licitante em vigor;  

13.5.9.As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão juntar toda a documentação 
fiscal e trabalhista exigida. Havendo qualquer restrição tributária, essas empresas terão o prazo 
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de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, contado do dia da declaração 
do vencedor provisório do certame, para regularizar sua situação junto ao fisco, nos termos dos 
artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 c/c art. 4º, §1º do Decreto Federal nº 
8.538/2015, prorrogáveis por igual período, a critério da FLEM, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa (art. 100 da Lei 9.433/05). 

 

13.6. Critério de Habilitação Econômico-Financeiro: 

13.6.1. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, 
apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação das propostas, tomando como 
base a variação do IGP-DI ocorrida no período. 

13.6.2. Demonstrativo da boa situação econômico-financeira da LICITANTE, consubstanciada 
nos seguintes índices, de que possui os índices financeiros solicitados a seguir: 

ILC = Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00, calculado pela seguinte fórmula: 

ILC = Ativo Circulante (AC) 

Passivo Circulante (PC) 

ILG = Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,00, calculado pela seguinte formula: 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

IEG = Índice de Endividamento Geral, menor ou igual a 0,8, calculado pela seguinte formula: 

IEG = Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo(ELP) 

Ativo Total (AT). 

13.6.2.1. Os índices de que trata os subitens acima serão calculados pela LICITANTE e 
confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a identificação 
do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, constantes no 
documento de apresentação dos cálculos. 

13.6.2.2. Os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados para a data da licitação 
pelo índice oficial (IGP-DI), devendo, neste caso ser apresentada a respectiva memória de 
cálculo; 

13.6.2.3. As empresas que deixarem de atender o subitem 13.6.2 deste Termo de Referência, 
deverão comprovar, considerados os riscos para a FLEM, o patrimônio líquido mínimo de 10% 
(dez por cento) do valor da proposta final apresentada. 

13.6.3. Certidões Negativas de Falência e Concordata, expedidas pelo Cartório da Distribuição 
Judicial da localidade onde a empresa tem sua sede ou através da Internet, expedidas até 30 
(trinta) dias, antes da data de entrega dos envelopes. 

 

13.7. Critério de Habilitação Técnica Operacional.  

13.7.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de um 
ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando 
que o profissional responsável técnico prestou ou vem prestando serviços similares ao objeto da 
licitação, devidamente registrado no CRA - Conselho Regional de Administração. 

13.7.1.1. A FLEM se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço 
prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios 
do conteúdo declarado; 
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13.7.2. Certidão de registro e regularidade da licitante e do Responsável Técnico no Conselho 
Regional de Administração - CRA, em plena validade, comprovando que o Responsável Técnico 
pertence ao quadro permanente da pessoa jurídica licitante. 

13.7.2.1. A comprovação de que o Profissional detentor de atestados de Responsabilidade 
Técnica integra o quadro permanente da empresa deverá ser feita através da apresentação de 
um dos seguintes documentos: 

1. Profissional registrado: 

d. Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S)  

e. Ficha de Registro de Empregado; 

f. Guia de FGTS relativa ao mês anterior da entrega das propostas; 

3. Sócio ou dirigente: 

b. Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo, no caso de sócio, ou Dirigentes; 

4. Profissional contratado: 

b. Contrato de Prestação de Serviços, com data de assinatura anterior à da abertura dos 
envelopes da licitação.   

13.7.3. Declaração de que dispõe de instalações adequadas e equipamentos suficientes para 
atendimento do objeto licitado no prazo desejado, assegurando à Contratado direito de efetuar 
vistorias nas instalações e equipamentos disponíveis. 

 

 

14. VIGÊNCIA DO CONTRATO, REPACTUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO FINANCEIRO 

14.4 O Contrato originado vigorará, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que obedecidas às mesmas condições 
estipuladas no Edital e no Instrumento Contratual, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
na forma do inciso II do artigo 140 da Lei nº 9.433/05, por meio de Termo Aditivo. 

14.5 O preço poderá ser alterado, conforme o caso para mais ou para menos, nas hipóteses, 
expressamente, previstas no art. 143 da Lei 9.433/05, desde que comprovado o 
desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 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 príncipio, configurando Alea Econômica extraordinária e extracontratual. 

14.6 O Contrato poderá, ainda, ser repactuado, desde que observado o interregno mínimo de 
12 (doze) meses, contados a partir da apresentação da proposta, ou da última 
repactuação, visando adequação aos novos preços de mercado e mediante 
demonstração analítica da variação dos componentes de custos, competindo à 
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de 
cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE. 

 

 

 

 

 

 

15 DAS PENALIDADES E SANÇÕES  

15.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a FLEM, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas no presente edital e no contrato e das demais cominações 
legais.  
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15.2. Aquele que ofertar o lance final e na fase de apresentação de documentos recusar-se a 
manter a proposta, será aplicada multa no valor de 0,5% do valor da proposta que ofertou.  

15.3. As sanções serão aplicadas (cumulativamente ou não) de acordo com o caso concreto e 
com a gravidade dos atos apurados oportunamente quando da sua ocorrência. Das 
penalidades aplicadas o participante/licitante tem direito de defesa garantido 
constitucionalmente. Independentemente das multas aplicadas, pode ou não haver a 
rescisão do contrato, a critério da Fundação e nos casos previstos na legislação 
competente, no instrumento convocatório e no contrato.  

15.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
previa do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 
ao processo. 

15.5. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo 
para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da 
FLEM. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar a empresa licitante terá seu 
cadastro cancelado por igual período.  

15.7.  Na ocorrência de uma ou todas as hipóteses discriminadas nos subitens 15.1 e 15.2, a 
FLEM poderá contratar a licitante segundo classificada, desde que atendidas as exigências 
habilitatórias, devendo o Pregoeiro negociar o preço ofertado a fim de que seja obtido 
melhor preço, observando-se o prazo recursal nos itens anteriores.  

15.8. A aplicação da penalidade de multa não impede que a FLEM rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 9.433/05. 

15.9. As penalidades e sanções referente ao contrato constam na minuta do contrato, Anexo do 
edital. 

 

16 DO PAGAMENTO 

16.1 Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor 
informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco credenciado, 
a critério da FLEM. 

16.2 O pagamento devido pela FLEM será efetuado, conforme estipulado nos termo da Minuta 
do Contrato. 

 

17 DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento pela execução dos serviços objeto deste 
Edital serão oriundos de Recursos Próprios da FLEM ou de Contratos ou Convênios por ela 
firmados com Entidades Públicas ou Privadas. 

 

10. DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO  

19.1. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação de cada item/lote possui 
CARÁTER SIGILOSO e SÓ SERÁ DISPONIBILIZADO AOS PARTICIPANTES APÓS O 
ENCERRAMENTO DA FASE DE ENVIO DE LANCES, sem prejuízo da divulgação prévia 
do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração 
das propostas (art. 15, caput e §2º do Decerto nº 10.024/2019).  

19.2. Para fins de aceitação pela Presidente da Comissão, a proposta final não poderá 
ultrapassar o valor estimado pela FLEM, inclusive no que tange aos valores unitários dos 
itens. 

19.3. Conforme os Acórdãos nº 1405/2006 – Plenário, nº 114/2007 - Plenário, nº 2.152/15 – 
Plenário, nº 903/2019- Plenário, do Tribunal de Contas da União, a FLEM se reserva a não 
divulgar os preços estimados da contratação, para uma melhor negociação da Presidente 
da Comissão e a ampliação da disputa entre os participantes. 
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Salvador/BA, 04 de abril de 2022. 

 

 

Jefferson Miranda de Oliveira 

Coordenador do Núcleo de Gestão  Administrativa
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ANEXO II 

 

 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES 

 

 

 

ITEM ESPECIFICACAO CARGA HORÁRIA QUANT. 

1 ARTÍFICE 44 H 5 

2 AUXILIAR DE ALMOXARIFE I 44 H 10 

3 AUXILIAR DE JARDINAGEM S/ MATERIAL 44 H 5 

4 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I 44 H 50 

5 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I C/ INS. 20% 44 H 10 

6 CABO DE TURMA 44 H 10 

7 COPEIRA 44 H 10 

8 GARÇOM 44 H 5 

9 RECEPÇÃO I 44 H 10 

10 SUPERVISOR 44 H 5 

11 PORTARIA 44 H 30 

12 TELEFONISTA 36 H 15 

13 TELEFONISTA BILINGUE (06:00HS ÀS 12HS) 36 H + FOLGUISTA 5 

14 TRANSPORTE CNH “B” VEÍCULO LEVE EXECUTIVO 44 H 10 

15 TRANSPORTE EXECUTIVO VEÍCULO LEVE EXECUTIVO 44 H 10 
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ANEXO III 

 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME 

 

  

Processo Nº ___/____  

Pregão Eletrônico Nº. ___/____  

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 

COMPLETO)_________________________, neste ato representada pelo seu (Sócio/Representante 

Legal)________________, Estado Civil, nacionalidade, CPF _________, RG ___________, endereço 

____________________,  autoriza o Sr.(a) _________________________, inscrito no CPF/MF sob o 

nº____________________ (apresentar o original), a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima 

citada durante a realização do Pregão Eletrônico n.º ___2022, a ser realizado na Fundação Luís Eduardo 

Magalhães, no dia ____/___/___, respondendo, assim, pela representada, como seu 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, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em epígrafe. 

 

 

Salvador, .......de ........................ de 2022. 

 

 

 

 

Razão Social 

CNPJ 

Nome do Representante Legal e assinatura 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGENCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos: 
(assinalar) 

( ) para os efeitos do inciso II do art. 120 da Lei n.º 9.433/05, em face do quanto disposto no inc. 
V do artigo 184, do mesmo diploma estadual, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 
186 do mesmo diploma. 

  ou 

( ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na 
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da FLEM, cientes de que a não- 
regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 9.433/05, especialmente 
a definida no art. 192, inc. I. 

 

 

Salvador, .......de ........................ de 2022 

 

 

 

 

Razão Social 

CNPJ 

Nome do Representante Legal e assinatura 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 
FONE: (    )                                                                    FAX: (    )  
NOME PARA CONTATO: 

 

ITEM ESPECIFICACAO CARGA HORÁRIA QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 ARTÍFICE 44 H 5   

2 AUXILIAR DE ALMOXARIFE I 44 H 10   

3 AUXILIAR DE JARDINAGEM S/ MATERIAL 44 H 5   

4 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I 44 H 50   

5 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I C/ INS. 20% 44 H 10   

6 CABO DE TURMA 44 H 10   

7 COPEIRA 44 H 10   

8 GARÇOM 44 H 5   

9 RECEPÇÃO I 44 H 10   

10 SUPERVISOR 44 H 5   

11 PORTARIA 44 H 30   

12 TELEFONISTA 36 H 15   

13 TELEFONISTA BILINGUE (06:00HS ÀS 12HS) 36 H + FOLGUISTA 5   

14 TRANSPORTE CNH “B” VEÍCULO LEVE EXECUTIVO 44 H 10   

15 TRANSPORTE EXECUTIVO VEÍCULO LEVE EXECUTIVO 44 H 10   

 

 

DADOS BANCÁRIOS: 
 
 Conta n.º: _________________ 
 Agencia n.º: _______________ 
 Banco: ____________________ 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS: Imediatamente após a solicitação. 
 
 
Local e data, 
 

(Assinatura do representante legal) 
Nome e identidade do representante legal 
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ANEXO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS COM DETALHAMENTO DOS 
ENCARGOS SOCIAIS E OS TRIBUTOS POR POSTO DE SERVIÇO 

 
Descrição do Posto: Carga Horária: 
Local de prestação do serviço (município): 

 

Remuneração* 

Descrição Valor 

Salário mês em R$  
 

Outros (especificar) 
 

I - Total da Remuneração 
 

ENCARGOS SOCIAIS* 

Grupo “A” 

Descrição Percentual Valor 

INSS 
  

Outros (especificar) 
  

Total Grupo “A”  
 

Grupo “B”   

Descrição Percentual Valor 

 13º Salário 
  

 Férias+1/3 DE FÉRIAS 
  

Outros (especificar) 
  

Total Grupo “B”  
 

GRUPO - "C” 

Descrição Percentual Valor 

Outros (a especificar) 
  

Total GRUPO - "C"  
 

GRUPO "D" – Incidência do Grupo "A" 

  

II - Total dos Encargos Sociais  
  

Insumos de Mão-de-Obra* 

Descrição Valor 

Uniformes/EPI 
 

Outros insumos (especificar) 
 

III- Total Insumos de Mão-de-Obra 
 

Taxa de Administração e Lucro* 

Descrição Valor 

Taxa de Administração  
 

Lucro 
 

IV - Total Taxa de Administração e Lucro 
 

V - Subtotal de I a IV 
 

Tributos* 
Obs.: Preencher apenas os campos referentes a opção da empresa 

Descrição Percentual Valor 
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Optante pelo Simples Nacional (empresas que explorem de forma exclusiva as atividades limpeza ou 
conservação, ou de vigilância, como previsto no art. 18, §5º-C, VI, da Lei Complementar nº 123/2006) 

  

Lucro Presumido/Lucro Real 
  

PIS  
  

COFINS 
  

ISS (Referente ao município onde foi prestado o serviço) 
  

VI – Total Tributos  
 

VII - Valor Unitário 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART 18, INCISO III, DA LEI 9.433/05. 

 

Processo Nº  ___/____  

Pregão Eletrônico Nº  ___/____  

 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 

COMPLETO)_________________________, neste ato representada pelo seu 

(Sócio/Procurador)________________, Estado Civil, nacionalidade, CPF _________, RG ___________, 

endereço ____________________, por meio do seu representante legal devidamente credenciado para este 

ato, declara para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente da licitação instaurada pela Fundação 

Luis Eduardo Magalhães, na Modalidade Pregão Eletrônico nº ___/2022, do tipo Menor Preço, que objetiva a 

______________________________, com data da reunião inicial marcada para o dia __ de _______ de 2022, 

às __:__ horas na sala da Comissão Permanente de Seleção e Contratação, que não possuímos servidor 

público em nosso quadro técnico, conforme determina o art. 18, inciso III, da Lei 9.433/05. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 
Salvador, .......de ........................ de 2022. 

 

 

 

 

Razão Social 

CNPJ 

Nome do Representante Legal e assinatura 
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ANEXO VII 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não 
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

 

( ) nem menor de 16 anos. 

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

    

Local e data  

  

  

 

Razão Social 

CNPJ 

Nome do Representante Legal e assinatura 

  

  

 

  

   

  

mailto:flem@flem.org.br


FLEM - Fundação Luís Eduardo Magalhães - Rua Visconde de Itaborahy, 845 - Amaralina. Salvador - 

BA - Brasil. CEP 41.900-000 Tel.: +55 71 3103-7500 E-mail: flem@flem.org.br 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

Processo Nº  ___/____  

Pregão Eletrônico Nº  ___/____  

  

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 

COMPLETO)_________________________, neste ato representada pelo seu 

(Sócio/Procurador)________________, Estado Civil, nacionalidade, CPF _________, RG ___________, 

endereço ____________________, por meio do seu representante legal devidamente credenciado para este 

ato,  declara, sob as penas da lei, que até esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Razão Social 

CNPJ 

Nome do Representante Legal e assinatura 
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ANEXO IX 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos: 

 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 
123/06, declaramos: (assinalar) 
 

( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

  
ou 

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição 
de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do 
art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 

  
ou 

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição 
de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se 
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 

 

 

Salvador, .......de ........................ de 2022. 

 

 

 

 

Razão Social 

CNPJ 

Nome do Representante Legal e assinatura 
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ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 
 

Processo Nº ___/____  

Pregão Eletrônico Nº  ___/____  

 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 

COMPLETO)_________________________, neste ato representada pelo seu 

(Sócio/Procurador)________________, Estado Civil, nacionalidade, CPF _________, RG ___________, 

endereço ____________________, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº _____/2022, foi elaborada de maneira 

independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº _____2022, não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa;  

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº _____/2022, quanto a participar ou não da referida 

licitação;  

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº ____/2022, não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº ____/2022, não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da(o) 

comissão antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

Razão Social 

CNPJ 

Nome do Representante Legal e 
assinatura 
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ANEXO XI 

 

 

MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATO N° ____ / 2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO LUÍS 
EDUARDO MAGALHÃES - FLEM, E XXXXXX NA 
FORMA A SEGUIR ENUNCIADA 

 

A FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO MAGALHÃES – FLEM, com sede nesta Capital na Rua Visconde de 
Itaborahy, 845, Amaralina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.037.070/0001-02, neste ato, representada por 
seu Presidente, Sr. RODRIGO MOUSINHO HITA, brasileiro, casado, cientista político, portador do RG 
nºXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nºXXX.XXX.XXX- XX, doravante denominada 
CONTRATANTE, e a XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
representada neste ato pelo sócio, Sr. XXXXX XXXXXXX XXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador do RG nº XXXXXXXXXXX, XXXX, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e 
domiciliado na Rua XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, doravante designado 
simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços em 
conformidade com o quanto consta do Processo n.º XXXX/XX, fundamentados na Norma de Seleção de 
Fornecedores e Contratação de Bens e Serviços, Resolução nº 07 de 20 de setembro de  2016, do 
CONAD, mediante as Cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

Os documentos que constituem o Contrato entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser lidos 
e interpretados como partes integrantes deste instrumento: 

(a) Contrato, 

(b) Proposta do Contratado, 

(c) Termo de Referência. 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
  

Constitui objeto do presente Instrumento a prestação de serviços contínuos, por meio de alocação de mão 
de obra, visando atender as necessidades da Fundação Luis Eduardo Magalhães, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
mesmo, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. 

Parágrafo único - A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas, devendo ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o ajuste e será realizada através de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

O total da despesa em questão, relativa à prestação de serviços ora contratado, importa no montante de 
R$ xxxxxxxx,xx (xxxxx xxxxxxxx xxxxx reais). 

§1º. No preço global estabelecido no caput dessa Cláusula estão incluídas todas e quaisquer despesas 
necessárias para o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, inclusive todos os custos com transportes 
de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive utensílios e equipamentos utilizados, 
administração, impostos, taxas e quaisquer outros custos que se relacionem, direta ou indiretamente, se 
relacionem com o fiel cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações pactuadas, exceto custo 
financeiro para o período de processamento das faturas. 
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§2º. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados, mensalmente, após a apresentação de 
Nota Fiscal com o atesto do preposto da CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis. 

§3º. A CONTRATANTE poderá sustar, no todo ou em parte, os pagamentos devidos, caso ocorra alguma 
irregularidade devidamente comprovada, na execução dos serviços. 

§4º. Havendo erro na Fatura, no todo ou em parte, sua tramitação será suspensa para que a 
CONTRATADA tome as providências necessárias à correção, hipótese em que será considerada, para 
efeito de pagamento, a data de reapresentação da Fatura após regularização da situação. 

§5º A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto do contrato. 

§6º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, 
não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com 
terceiros. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento pela execução dos serviços objeto deste Contrato serão 
oriundos dos Recursos Próprios da Fundação Luís Eduardo Magalhães. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
  

A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a: 

a) Nomear 01 (um) Gestor e 01 (um) Fiscal para executar o acompanhamento e a fiscalização do 
contrato a ser firmado, em conformidade com suas competências e demais disposições legais, 
devendo observar, no mínimo, as atribuições expressamente previstas neste Termo de Referência; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro 
das normas deste objeto, dos documentos que o acompanham e da legislação pertinente e em vigor; 

c) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, solicitando à 
CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços; 

d) Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas no contrato; 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

f) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

g) Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual 
o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

h) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada. 

i) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que 
estejam em desacordo com o presente Termo de Referência e com o contrato, para que sejam 
tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades; 

j) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

k) Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Termo de Referência e no contrato respectivo; 

l) Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à segurança, inclusive 
aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim sobre a Política de 
Segurança da Informação do CONTRATANTE; 

m) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA aos 
locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas que disciplinam a segurança do 
patrimônio e das pessoas; 

n) Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do instrumento convocatório 
e outras imposições previstas no contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal obriga-se a: 

a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência da CONTRATANTE e 
proposta de preços, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, na qualidade e quantidade especificadas nos instrumentos mencionados; 

b) Fornecer mão de obra capacitada, com idade não inferior a 18 anos, para exercer as funções 
referentes ao objeto deste Termo. Os profissionais deverão ser devidamente capacitados e os 
serviços deverão ser prestados mesmo em estado de greve da categoria, através de esquema de 
emergência; 

c) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 

d) Submeter à contratante, antes do início da execução dos serviços, a relação de empregados e 
sua respectiva distribuição nos postos de trabalho assim como documentação do pessoal 
contratado; 

e) Implantar, dentro de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de Execução, a mão 
de obra contratada, informando em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite 
de preencher algum posto conforme o estabelecido; 

f) Dar cumprimento a todas as determinações e especificações estabelecidas neste Termo de 
Referência; 

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

h) Manter o empregado nos horários predeterminados pela FLEM; 

i) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante, prestando-lhes todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

j) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

k) 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 FLEM, 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. 

l) Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o 
caso; 

m) Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo 
de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

n) Fornecer aos seus empregados todos os benefícios e vantagens previstas na legislação e Acordo 
Coletivo de trabalho; 

o) 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; 

p) 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; 

q) Cumprir as normas de segurança da contratante, além dos postulados legais vigentes de âmbito 
federal, estadual ou municipal; 

r) Os salários deverão obedecer o resultado do acordo em Convenção Coletiva de Trabalho. 

s) 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  
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de posse da contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo ainda 
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

t) 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 nas dependências da 
contratante; 

u) Substituir em 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela contratante e independentemente 
de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento estejam em desacordo com os termos do contrato ou forem julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da contratante ou ao interesse do prestador de 
serviço, ou ainda entendida como inadequada para prestação dos serviços; 

v) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e expressa anuência da 
Contratante; 

w) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 

x) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato; 

y) Nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 
serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

z) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da FLEM; 

aa)  Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

bb) Fornecer mensalmente, 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; 

cc) 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; 

dd) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 141, da Lei 
9.433/05. 

ee) Nomear um preposto responsável pelos serviços, quando necessário reportar-se ao Fiscal de 
Contrato, adotando as providências pertinentes à correção das falhas detectadas; 

ff) Pagar, até o 5º dia útil do mês subsequente, os salários dos empregados utilizados nos serviços 
contratados, bem como recolher no prazo legal todos os encargos decorrentes, 
independentemente do repasse financeiro da Câmara de Contagem; 

gg) O atraso no pagamento de fatura por parte da FLEM, decorrente de circunstâncias diversas, não 
exime a empresa de promover o pagamento de salários e benefícios dos empregados nas datas 
regulamentares. 

hh) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

ii) Prestar a Garantia no prazo e forma prevista neste termo de referência.  

jj) Os uniformes e crachás de identificação funcional a serem fornecidos pela CONTRATADA aos 
seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão 
contratante, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens 
seguintes: 

kk) As cores, modelos, tecidos, quantitativos e prazos de entrega dos uniformes a serem fornecidos 
pela Contratada aos seus empregados deverão ser previamente aprovados pela Contratante; 

ll) Os uniformes deverão constar os dizeres “FUNDACAO LUIS EDUARDO MAGALHAES” ou em 
sua impossibilidade identificação com credencial e crachá funcional. 
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mm) No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 
substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

nn) Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do 
original para conferência, deverá ser enviada ao funcionário responsável pela fiscalização do 
contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

Ficará o presente Contrato rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial 
ou extrajudicial, sem prejuízo das sanções cabíveis, ocorrendo: 

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

b) Atraso injustificado na execução dos serviços; 

§ 1º - O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por iniciativa das partes, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, a qualquer tempo. 

§ 2º - Nas hipóteses de rescisão não caberá nenhuma indenização à CONTRATADA, exceto os 
pagamentos devidos pelos serviços efetivamente prestados. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará a CONTRATADA à 
multa de mora, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação da 
CONTRATANTE, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes 
limites máximos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação; 

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço 
não realizado; 

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia 
subsequente ao trigésimo. 

§ 1º - A multa a que se refere o caput não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na Norma de Seleção e Contratação de 
Fornecedores da CONTRATANTE. 

§ 2º - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à 
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 

§ 3º - A CONTRATANTE também se reserva o direito de rescindir unilateralmente o contrato, bem como 
aplicar as demais sanções previstas em sua Norma de Seleção e Contratação de Fornecedores, 
quando comprovada a falta de qualidade nos serviços fornecidos pela CONTRATADA. 

§ 4º - As multas previstas no caput não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

§ 5º - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuízos dela advindos para a CONTRATANTE e a reincidência na prática do ato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA INEXISTENCIA DO VINCULO EMPREGATÍCIO 

Os empregados da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, 
correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes das legislações trabalhista, 
previdenciária, fiscal e comercial, às quais se obriga a saldar na época devida. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
  

A fiscalização dos serviços ora contratados será exercida pela equipe da Diretoria Administrativa 
Financeira da CONTRATANTE, ou de preposto por ela nomeado, denominado no presente instrumento 
contratual de fiscalização, com poderes para: 

a) acompanhar/fiscalizar a qualidade da execução dos serviços objeto deste Contrato; 

b) transmitir à CONTRATANTE as determinações que julgar necessárias; 
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c) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições 
especificadas neste Contrato; 

d) comunicar à CONTRATANTE qualquer defeito ou irregularidade encontrados na execução 
dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não 
eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO 

11.1. Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão 
efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo 
Governo Federal, no interregno mínimo de 01 (um) ano. 

11.2.  Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela FLEM, os mesmos serão 
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de 
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço 
proposto. 
11.3. A empresa a ser contratada deverá apresentar Planilha de Custo demonstrando a 
variação e necessidade de correção dos valores, baseada em índice oficial comprovando o 
reajuste, acompanhado de requerimento. 
11.4.  A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a 
anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não 
poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme disposto no art. 37, 
Inciso XXI da Constituição Federal de 1988, sendo assegurado ao prestador receber pagamento 
mantidas as condições efetivas da proposta. 
11.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em 
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser 
realizadas em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade 
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos 
decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços. 
11.6. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação/ reajuste será contado 
a partir: 

a) da data limite para apresentação das propostas, constante no instrumento convocatório, 
em relação aos custos com a execução dos serviços; 

b) da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à 
época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão 
de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos. 

11.7. As repactuações/reajustes, conforme os subitens acima serão precedidos de solicitação 
da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração de custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços ou de novo acordo, convenção ou 
dissídio coletivo que fundamente a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da 
repactuação. 
11.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação de benefícios não previstos na proposta 
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

11.9. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do 
mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento 
dos custos, considerando-se: 

f) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 

g) As particularidades do contrato em vigência; 

h) A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

i) Indicadores setoriais, valores oficiais de referência ou outros equivalentes; 
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j) A disponibilidade orçamentária da contratante. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
  

As partes contratantes elegem o Foro da cidade do Salvador, Estado da Bahia, para a solução 
de dúvidas ou questões que tenham origem neste Contrato, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual forma e teor, para o mesmo fim, juntamente com as testemunhas que também assinam 
o que tudo assistiram. 

 

 

          Salvador, xx de xxxxxx 2022. 

 

FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO MAGALHÃES. 

CONTRATANTE 

 

XXXXXX XXXX XXXXX XXXX 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA: 

NOME: NOME: 

CPF: CPF: 
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