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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 058/2021
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2021
OBJETIVO: Contratação de empresa para Prestação de serviços técnicos profissionais, especializados em
assessoria na área de recursos humanos, folha de pagamento e envio de informações trabalhistas
mensais a Receita Federal e demais órgãos pertinentes., conforme Anexo I do presente Edital, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
Obtivemos, através do acesso do diário oficial de Elísio nesta data, cópia do instrumento convocatório da
licitação acima identificada. Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital e remetê -lo ao Setor de Licitações,
pelo e -mail licitaelisio@gmail.com
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Elísio da responsabilidade da
comunicação, por meio de fax ou e -mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de qualquer informação adicional, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
EMPRESA: ________________________________________________________________________

CNPJ/MF: ________________________________________________________________________

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CIDADE: ________________________________________________________________________
TEL:(______) _____________________________________________

EMAIL: ___________________________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________________

DATA: ______ DE _______________ DE 2021

_____________________________________________
ASSINATURA:
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EDITAL DE LICITAÇÃO
I

- REGÊNCIA LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES

II

- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 058/2021
IV

- ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO

V

- REGIME DE EXECUÇÃO: TOTAL

VI

- TIPO DE LICITAÇÃO : MENOR PREÇO GLOBAL

VII - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS:
DATA: 30/ 03/ 2021
HORA: 8:00 HS
LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ELISIO MEDRADO, PRAÇA SALVADOR ANDRADE, S/Nº CASA, CENTRO, ELISIO MEDRADO BA.
VIII - OBJETO:
8.1. Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para Prestação de serviços técnicos
profissionais, especializados em assessoria na área de recursos humanos, folha de pagamento e envio de
informações trabalhistas mensais a Receita Federal e demais órgãos pertinentes., conforme Anexo I do
presente Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2. A contratação da empresa vencedora obedecerá às condições constantes da Minuta do Contrato,
Anexo III deste Edital.
8.3. O prazo para a execução do contrato, a ser celebrado, será de 12 (doze) meses, a contar da data da
emissão da ordem de início de serviço, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art.
57 da Lei 8.666/93, observado o estabelecido no § 2º deste artigo.
IX - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
9.1. As empresas que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e que atenderem
a todas as exigências, inclusive quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital.
9.2. Não poderão participar da presente licitação:
9.2.1. pessoas físicas;
9.2.2. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e
capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
9.2.3. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
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9.2.4. 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.
9.2.5. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora
ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta
Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas.
9.2.6. empresas estrangeiras que não funcionem no País;
9.2.7.empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis técnicos
que tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura Municipal.
9.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos
os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis antes da reunião de abertura da
licitação, os erros ou omissões porventura observados.
5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em
imperfeições, omissões ou falhas.
9.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser
protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de funcionamento normal da
repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou por meio
eletrônico.
9.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos
legais.
a) Envelope A
Tomada de Preços nº 002/2021
Documentos de Habilitação
Nome do licitante
b) Envelope B
Tomada de Preços nº 002/2021
Proposta de Preços
Nome do licitante
X - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
10.1. Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capítulo II da Lei 8.666/93.
XI - CREDENCIAMENTO
11.1. A credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, junto com os documentos de
habilitação com identificação do representante legal (nome, nº da cédula de identidade e do CPF). Quando
o licitante se fizer representar por sócio, deverá este apresentar cópia do contrato social.
11.2. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte não
constar, respectivamente, as observações “ME” ou “EPP”, juntamente com o credenciamento, será exigida,
para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/06, a
comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
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XII – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PROPOSTA DE PREÇOS
12.1. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS
12.1.1. Os interessados, no dia, local e horário supra fixados deverão entregar os envelopes fechados e
indevassáveis, contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços encartados em ordem
seqüencial e numerados cronologicamente, com as seguintes especificações na parte externa,
respectivamente:
12.1.2. O envelope nº. 1 deverá conter todos os documentos listados no item 12.2 desta Licitação.
12.1.3. O envelope nº. 2 conterá os documentos relativos á proposta de preços.
12.2. DOCUMENTOS
12.2.1 - No Envelope 1 (Documentos de Habilitação) deverão estar os documentos para habilitação,
apresentados em 1 (uma) via, conforme listagem abaixo:
12.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
seguintes Documentos:

será comprovada mediante a apresentação dos

12.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);
12.1.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto
contratual;
12.1.2.3- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, comprovando
a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida ativa da União, ou outra(s)
equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei e Certidão
Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à Seguridade Social (INSS),
exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra
equivalente, na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante ambas sanada
com a apresentação da “CERTIDÃO CONJUNTA”
12.1.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da Certidão
da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s),
tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;
12.1.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de
Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, comprovando a
inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(ais) como certidão(ões) positiva(s) com
efeito de negativa(s), na forma da lei;
12.1.2.6 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
12.1.2.7 – Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (conforme Lei nº
12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A §2º da CLT.
12.1.2.8 - Orientações Gerais – Documentos
a) - Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o mesmo
CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser expedidos para a matriz;
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b) No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder à
verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes.
c) Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá estar
formalmente credenciado.
12.1.3 – Qualificação Econômica
dos seguintes documentos:

Financeira

será comprovada mediante a apresentação

a)
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei Federal que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo
INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro Federal de Geografia e
Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas das páginas do
Livro Diário, onde se encontram transcritos, o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os
respectivos Termos de Abertura e encerramento, comprobatório do registro na Junta Comercial.
Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal, na forma da Lei Federal
acompanhado do termo de Abertura e Encerramento. As cópias poderão ser autenticadas pela CPL (até
as 14h00min do dia anterior a data do certame) ou em Cartório.
b) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço
patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a
boa situação financeira:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
d) A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices acima
referidos deverá comprovar capital mínimo de 10 % (dez por cento) do valor cumulativo de todos os
contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.
e) A demonstração dos índices contábeis especificada na alínea “c” acima, deverá ser extraída do
balanço patrimonial e respectivos demonstrativo de resultados e apresentado e assinado por
profissional com registro perante o Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da
empresa.
f) Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica, expedida pelo cartório
distribuidor (Fórum) e/ou internet, há menos de 30 (trinta) dias da data designada no preâmbulo
deste Edital para o recebimento da documentação e das propostas;
12.1.4 Qualificação Técnica
12.1.4.1 A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
12.1.4.2 - Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da
Proponente, por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços
pertinente e compatível com o objeto desta licitação.
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12.1.4.4 - O cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal será demonstrado
através da APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO firmada pelo licitante, na forma estabelecida pelo Decreto
n.º 4.358, de 5 de setembro de 2002.

XIII - ABERTURA DOS ENVELOPES
13.1. A abertura dos envelopes deverá ocorrer no dia, hora e local previamente designados no item VII do
presente Edital.
13.2. A presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "A" e conferirá os
documentos nele contido, bem como a autenticidade dos mesmos.
13.3. Iniciada a abertura dos envelopes “A” (habilitação), não serão recebidas propostas de empresas
retardatárias e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação e complementação de
documentos exigidos neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou modificação das condições
ofertadas.
13.4. A Comissão julgará a Habilitação e proclamará os licitantes habilitados para a licitação, restituindo
aos respectivos prepostos dos licitantes inabilitados, o envelope "B".
13.5. Uma vez proclamada a habilitação, não poderão as empresas retirarem as propostas apresentadas,
ficando esclarecido, que a desistência posterior acarretará as sanções previstas no Capítulo IV, da Lei
8.666/93.
13.6. A presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra para que os licitantes registrem em ata
seus protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de
imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
13.7. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e se havendo, forem decididos de imediato, a
Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "B" (Proposta de
Preços), das empresas habilitadas, desde que haja declaração expressa, de todas as empresas
participantes, de renúncia a recurso.
13.8. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão fechados os envelopes das Propostas
de Preços, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente, recolhidos
e guardados em poder da Comissão, até a designação de nova data para a abertura das propostas.
XIV - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "2"
14.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope, lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário, identificada como Proposta de Preços, endereçada
à Comissão de Licitação, com indicação dos elementos constantes dos itens II e VII do Edital, além da
Razão Social da empresa.
14.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão estar em original, datilografada ou
digitada apenas no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinada pelo
representante legal, ou mandatário especificamente credenciado.
14.3. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma, e as suas folhas
devidamente numeradas.
14.4. A proposta de preços poderá ser apresentada nos moldes do Formulário de Proposta de Preços Anexo II, do edital.
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CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS
a) A Proposta de Preços, constante do Envelope B, encabeçada necessariamente por índice relacionando
todos os documentos e as folhas em que se encontram, será apresentada em 01 (uma) via, sem emendas
ou rasuras, datada e assinada, na forma de original ou cópia autenticada contendo:
b) preço final em reais dos serviços listados, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
divergência, este último;
c) preços unitários em reais para todos os itens da planilha anexa, devendo constar no canto superior
direito de cada folha a data da proposta;
d) composição dos preços unitários;
e) validade não inferior a 60 (sessenta) dias;
XV - DOS RECURSOS
15.1. Dos atos relativos para essa licitação cabem os recursos previstos no Capítulo V da Lei 8.666/93,
tendo efeito suspensivo os relativos aos atos de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas.
XVI - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
16.1. Será adjudicado o objeto da licitação a empresa habilitada cuja proposta obtenha O MENOR
PREÇO GLOBAL.
16.2. Será desclassificada a proposta que:
a) não atender as exigências deste Edital, ou que seja considerada, pela Comissão, como inexeqüível;
b) não apresentar cotação para todos os itens da planilha.
16.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por
Sorteio, em ato público, para o qual todas as empresas serão convocadas através aviso prévio.
16.4. Em caso de Sorteio lavrar-se-á ata específica.
XVII - CONTRATAÇÃO
17.1. Publicado o julgamento e a classificação das propostas e decorridos 5 (cinco) dias úteis sem
interposição de recursos a licitação será homologada e o adjudicatário convocado para nos 02 (dois) dias
que se seguirem a esta publicação, receber a Autorização de do Serviço e/ou Nota de Empenho ou
assinatura do contrato.
17.2. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco) por cento do
valor inicial atualizado do Contrato.
XVIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1. Os pagamentos serão efetuados contra medição dos serviços, após a emissão de nota fiscal,
observadas as condições estabelecidas no Contrato.
18.2. As despesas com a contratação, para a prestação dos serviços, correrão à conta dos recursos
constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicados a saber:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BNG2MAY1JBC7RG4FSOWNKQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sábado
13 de Março de 2021
10 - Ano - Nº 2571

Elísio Medrado

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Elísio Medrado
Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro
CNPJ 13.693.379/0001-04 CEP: 45.305-000
Elísio Medrado - Bahia

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Órgão / Unidade:

0202

Atividade:
Elemento da Despesa:
Fonte:

4006
3390390000 – Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
00

XIX - REAJUSTAMENTO
19.1. Em decorrência da vigência de novas bases da política monetária do País, a partir de 1º de julho de
1994, com a implantação da atual moeda, o REAL (R$), a ocorrência de qualquer reajustamento de preço
estará condicionada à eventualidade de virem a ser editados, e passarem a viger, dispositivos legais
específicos.
XX - DA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
20.1. Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização do cumprimento do
objeto.
20.2. A execução do contrato decorrente da presente licitação será acompanhada e fiscalizada pelas
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.
XXI - PENALIDADES
21.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções prevista na Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
21.2. A inexecução, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de ELISIO MEDRADO, e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
21.3. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
contrato, dentro de 5 (cinco) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não
realizado;
III - 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
21.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
21.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXII - REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO
22.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.
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XXIII – DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO AS MICRO-EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06)
23.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente
identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
23.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
23.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 24.1.1, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
23.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
23.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
23.3. Para efeito do disposto no item 23.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”,
serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do item 24.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte,
que se encontrem no intervalo estabelecido no item 24.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
23.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 24.3, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
23.5. O disposto nos itens 23.2 e 23.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
XXV - DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1. É facultado á Administração rejeitar o objeto, desde que seja apresentada Proposta em desacordo
com as exigências do Edital.
25.2. Será o objeto desta licitação aceito como definitivo, após comprovação da totalidade e qualidade do
material entregue, de acordo com o atestado específico, emitido pela Contratante.
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25.3. A aceitação provisória ou definitiva não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção,
solidez e segurança do objeto contratual, nem tão pouco a ético profissional, pela perfeita execução do
contrato.
25.4. A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá a Comissão, se
necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá efetuar a divulgação de novo Aviso, com restituição
de todos os prazos exigidos em lei.
25.5. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
25.6. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu exemplar
está, devidamente, completo, acompanhado dos anexos:
I - Projeto Básico;
II - Modelo de Carta Proposta;;
III – Minuta do Contrato;
IV - Modelo de Credencial.
V – Modelo de Declaração que não emprega menor
25.7. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação dos participantes para a continuidade dos trabalhos.
25.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pela Comissão de Licitação, diariamente, das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, na
sede da Comissão, sito na Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro, ELISIO MEDRADO - Ba, ou pelos
telefones (075) 3649-2113.
ELISIO MEDRADO, 10 de março de 2021.

Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO:
1.1 - Contratação de empresa para Prestação de serviços técnicos profissionais, especializados em assessoria
na área de recursos humanos, folha de pagamento e envio de informações trabalhistas mensais a Receita
Federal e demais órgãos pertinentes., conforme Anexo I do presente Edital, e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº. 8.666/93.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 - A contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços tem como intuito primordial
atender as recomendações das legislações, dos órgãos de controle e princípios da administração pública, bem
como atender as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Administração.
3 - OBJETO
3.1 - Contratação de empresa para Prestação de serviços técnicos profissionais, especializados em assessoria
na área de recursos humanos, folha de pagamento e envio de informações trabalhistas mensais a Receita
Federal e demais órgãos pertinentes., conforme Anexo I do presente Edital, e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº. 8.666/93.
3.2 - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Nº

x
x
x
x
1

x
x

²

QUANT
12 meses

Valores
VALOR
Mensal

Assessorar e elaborar de folha de pagamento.
Disponibilização do Manual para utilização corretas das
receitas municipais, estaduais e federais.
Gerenciamento de envio das obrigações e informações
contábeis e trabalhistas (DIRF, RAIS, GFIP, GPS, SEFIP)
Desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos de lei,
referente a estrutura administrativa, da legislação pessoal
(plano de cargos, estatutos, contratação nas áreas da saúde
e assistência social).

12

Elaboração de pareceres.
Prestação
de
serviços
técnicos
para
implantação/readequação e execução das rotinas internas
e fluxos dos serviços do setor.
Obs.; Serão prestados 02 (duas) visitas mensais in loco
para conhecimento e elaboração de diagnósticos relativos
aos serviços nos setores.
Total

Valor Total
Valor por extenso
Validade da Proposta

4 - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Os serviços devem ser prestados na Secretaria Municipal de Administração, ou onde for determinado.
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5 - DA VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO ADMINISTRATIVO
A vigência do futuro contrato administrativo, será o período estimado de 12 (doze) meses a contar da data da
sua assinatura.
Uma vez tratar-se de serviços continuados, em observância ao interesse público e, por acordo entre as partes o
futuro contrato administrativo poderá ter sua vigência prorrogada em conformidade com os ditames do inciso
II c/c § 4º do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
Na ocorrência de prorrogação de vigência do futuro contrato administrativo, conforme estabelecido acima, será
assegurado ao contratado o direito de ver o valor do contrato corrigido, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, com base índice oficial do INPC ou outro que vier a substituí-lo, por se tratar de
garantia constitucional e, de acordo com o estabelecido no inciso II alínea “d” do art. 65 da Lei Federal nº
8.666/93.
6 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, somente realizar-se-ão 10 dias após o mês
subsequente trabalhado com apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela Administração,
confirmando os serviços que foram prestados conforme objeto deste Termo de Referência.
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A contratante tem obrigação de prestar as informações necessárias e requeridas pelo (a) contratado (a)
fornecer os instrumentos necessários para a realização dos serviços e cumprir o cronograma estabelecido no
Termo de Referência e conforme clausulas estabelecidas no contrato de prestação de serviço.

Elísio Medrado-BA, 10 de março de 2021

ANEXO II
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MODELO DE CARTA PROPOSTA
Edital de Tomada de Preços N°
Objeto da licitação

Local de execução
Prazo de execução
Prazo de validade da proposta
Data da Licitação
Razão Social da Empresa Proponente
Endereço
CNPJ
Telefones
E-mail
Responsável pela empresa
CPF
Declaração de Aceitação do Edital

Declaração de Sobre Remuneração

Proposta de Preços
Valor da Proposta de Preço Global
Por extenso:

002/2021
Contratação de empresa para Prestação de serviços técnicos
profissionais, especializados em assessoria na área de recursos
humanos, folha de pagamento e envio de informações trabalhistas
mensais a Receita Federal e demais órgãos pertinentes., conforme
Anexo I do presente Edital, e mediante condições estabelecidas na
Lei Federal nº. 8.666/93.
MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO
12 (doze) meses
60 (sessenta) dias

Declaramos haver tomado conhecimento de todas as informações e
esclarecido todas as dúvidas sobre esta licitação e ter feito as
visitas técnicas para tomar conhecimento das condições locais
para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto e que
aceitamos sem restrições os termos deste Edital.
Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as
parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de
obra, alimentação, mobilização, manutenção e operação de
equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas,
contribuições fiscais e quaisquer outras despesas diretas ou
indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida
pela contratante para execução completa da obra.
Propomos a execução do objeto do presente Edital pelo preço
global seguinte:
R$

Assinatura do Proponente
Responsável pela empresa

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
O MUNICIPIO DE ELISO MEDRADO, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.693.379/0001-04,
com sede Praça Salvador Andrade S/nº Casa Centro Elísio
Medrado - Bahia, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. xxx, casado, portador da cédula de identidade n° xx, inscrito
no CPF sob o nº xx, doravante denominado CONTRATANTE, e,
do outro lado, xxxx, estabelecida na xxx, Bairro xxx, Município
xxx, Estado da xx, Regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº
xx, através de sua representante legal, xxx, portador de cédula de
identidade no xxx SSP/BA e CPF no xx, denominando-se a partir
de agora, simplesmente, CONTRATADA, na melhor forma do
direito, mediante as cláusulas e condições seguintes, acordam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de serviços técnicos profissionais, especializados em
assessoria na área de recursos humanos, folha de pagamento e envio de informações trabalhistas mensais a
Receita Federal e demais órgãos pertinentes., conforme Anexo I do presente Edital, e mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço global, sendo dele
decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) orientar os agentes do CONTRATANTE, no sentido de dotá-lo de uma estrutura enxuta, ágil,
desburocratizada e competente para melhor gerir a sua área administrativa;
b) identificar áreas e pontos críticos da administração geral, que possam ser corrigidos ou modificados com
intervenções rápidas e imediatas.
c) atender consultas formuladas pelo CONTRATANTE sobre assuntos relativos ao objeto do presente contrato;
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula quarta;
b) formular consultas, em tempo hábil, sobre assuntos relativos ao objeto do contrato, de forma clara, precisa
e através de meios de comunicação eficazes, possibilitando a brevidade nas respostas.
Parágrafo único. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
A CONTRATADA é considerada, para todos os fins e efeitos jurídicos, como única e exclusiva responsável pelas
obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais utilizados na execução dos serviços objeto
do presente Contrato, permanecendo o CONTRATANTE isento de toda e qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
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O presente contrato tem o seu preço global no valor de R$ xxxx (xxxx), a ser pago pelo CONTRATANTE, o valor
Mensal de R$
Cláusula 1º. Do valor contratado 50% (cinquenta por cento) será destinado ás despesas com mão-de-obra e
50% (cinquenta por cento) destinado à despesa com transportes, tecnologia, hospedagem e outros custeios, de
acordo com o parágrafo 1° do artigo 122 da Instrução Normativa n°. 977 da R.F.B
Parágrafo 2º - A prestação dos serviços será mensal, de acordo com os critérios de serviços da
CONTRATANTE, cujo faturamento deverá ocorrer até o último dia útil do mês em curso.
Parágrafo 3º - A CONTRATADA deverá apresentar a fatura devidamente discriminada. A inadimplência da
CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos
neste Contrato, não transfere à Prefeitura Municipal de ELISIO MEDRADO a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização da execução dos serviços.
Parágrafo 4º - Quaisquer faturas, quando não liquidadas pela CONTRATANTE, em seus respectivos
vencimentos, serão acrescidas de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados "pro rata
tempore" da data do vencimento até o efetivo pagamento.
Parágrafo 5º - Não estão inclusos no preço da Proposta as despesas com transportes, alimentação e
hospedagem dos técnicos da CONTRATADA, quando em visita ao município, sendo tais custos pagos pela
CONTRATANTE.
Parágrafo 6º - A CONTRATADA não poderá transferir, negociar ou dar em garantia duplicatas ou qualquer
outro título de crédito decorrente deste Contrato. A Prefeitura Municipal de ELISIO MEDRADO não acatará,
para pagamento das faturas, duplicatas ou qualquer outro título vinculado a execução dos serviços,
apresentados por estabelecimentos bancários ou terceiros.
Parágrafo 6º - O preço total só poderá ser alterado nas seguintes circunstâncias, a serem, na oportunidade,
reconhecidas ou definidas pela Prefeitura Municipal de ELISIO MEDRADO:
a)

a ocorrência de caso fortuito ou força maior, que determinem interrupções e/ou retardamentos na
execução dos serviços;

b)

execução de serviços não previstos, essenciais ao objeto do Contrato, que exigirem interrupções,
retardamento e/ou ampliação do prazo de execução contratual;

c)

para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, desde que incontestemente
comprovada a ruptura da equação financeira originalmente pactuada

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de ELISIO MEDRADO, à conta da seguinte programação:
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Órgão / Unidade:

0202

Atividade:
Elemento da Despesa:
Fonte:

4006
3390390000 – Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
00

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
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Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições
para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a
ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como
prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
No caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, ser-lhe-ão aplicadas as sanções
previstas no art. 87 da lei nº 8666/93, e as multas serão aplicadas a razão de:
1% (um por cento), sobre o valor mensal por dia de atraso, no cumprimento de qualquer serviço contratado.
No caso de rescisão, por culpa da CONTRATADA, a multa será de 10%(dez por cento) sobre o valor
remanescente do Contrato.
Parágrafo 1º - A multa será descontada da garantia contratual prestada e se for superior a ela, será
descontada dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. Não existindo créditos do Contrato o valor das
multas será amigável ou judicialmente cobrado.
Parágrafo 2º - Para aplicação das penalidades, será garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo haver cumulação das sanções com a multa.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo, com base
legal no art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, que fixa o prazo máximo de vigência dos contratos para prestação de
serviço de forma contínua em 60 meses.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Santa Terezinha, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de
igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
ELISIO MEDRADO, xx de xx de 2021
MUNICÍPIO DE ELISIO MEDRADO
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
_____________________________
Nome:
RG:

_____________________________
Nome:
RG:
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ANEXO IV
CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........
como meu mandatário, para representar esta empresa, com poderes para praticar todos os atos necessários,
relativos ao procedimento licitatório, em especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer
teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos
e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.
Cidade, ......... de ................................ de 2021
___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n o............................ e do CPF no
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
............................................
(data)
............................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________,
DECLARA, para os devidos fins, que tem conhecimento e aceita os termos do Edital e seus anexos e
compromete-se a cumprir integramente as e exigências nele estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade
pela veracidade e autenticidade de todos os documentos e informações prestadas pela empresa, prepostos ou
procuradores, bem como pela correção e suficiência da proposta apresentada.

Local e data
Nome e assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº
8.666/93.

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________,
DECLARA, para os devidos fins, que não possuir em seus quadros, servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.

Local e data
Nome e assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________,
DECLARA, para os devidos fins, que não existe fatos impeditivos à habilitação desta empresa e que a mesma
não foi considerada inidônea ou impedida de participar de licitações no âmbito federal, estadual e municipal.

Local e data
Nome e assinatura do Representante Legal
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ANEXO IX

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:

XX, _____ de _________________ de ___
_______________________________________
Assinatura e Carimbo
OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.
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ANEXO X
DADOS BANCARIOS
FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).
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