
    
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

LICITAÇÃO NÚMERO: 015/2015 
PEDIDOS: 11948/2015  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
TIPO: Menor Preço Global 
 
O Município de Torres, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante 
Pregoeira designada pela Portaria n. ° 429/2015 torna público, para conhecimento dos 
interessados, que estará realizando o PREGÃO PRESENCIAL N. ° 015/2015 do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as disposições da Lei n. ° 10.520, de 17 
de julho de 2002, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal 
n° 47/2005 e Lei Complementar 123/06 bem como as condições a seguir estabelecidas. 
 
l - LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Torres no 
dia 23 de dezembro de 2015, com inicio às 15 horas, horário de Brasília-DF. 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas até às 15 horas do mesmo dia. 
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será transferido para dia e horário a 
serem definidos pela administração, os quais serão publicados nos mesmos meios deste 
edital. 
 
2 - OBJETO 
2.1. A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em  
Prestação de Serviços, registrados sob regime da CLT, pois que a natureza do serviço 
depende de subordinação, para atuar no Parque Estadual da Guarita, para alta e baixa 
temporada, com prestação de serviços de atendentes/recepcionistas e orientadores. 
2.2. O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 
Contrato emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda, podendo ser alterado pelos Artigos 
57 e 65 da Lei nº 8.666/93. 
2.3. O licitante vencedor não poderá substituir os profissionais, salvo em caso de força 
maior e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, a indicação 
do profissional substituto e de todos os documentos exigidos no certame. 
2.4. O Município resguarda-se o direito de exigir a substituição dos profissionais que 
executarão os serviços objeto dessa licitação, em nome da qualidade dos serviços, dentro 
do prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 
2.5. A licitante vencedora visto o objeto, deverá possuir sede ou filial ou escritório no 
Municipio no mínimo a partir da assinatura do contrato até o término de sua execução.  
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Compras da empresa 
Delta Soluções em Informática, que consiste em um apoio eletrônico que auxiliará a 
Pregoeira e equipe de apoio dando suporte e agilidade ao certame e emitirá o relatório de 
lances do processo. Os licitantes que não estiverem cadastrados no sistema na data e hora 
estabelecidos para a realização da licitação, serão cadastrados, pela Pregoeira, após seu 
credenciamento conforme item 4 deste Edital. 
3.2. Não poderá participar da licitação pessoa física ou jurídica temporariamente suspensa 
de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como 
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 
87, III e IV, da Lei n° 8.666/93, respectivamente. 
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3.3. Somente poderão participar desta licitação as empresas que forneçam o objeto e 
cumpram com as exigências estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, bem como na 
legislação pertinente às diversas espécies societárias. 
3.4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE (EPP) 
3.4.1. A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei 
Complementar nº 123/06 deverá apresentar, na forma da Lei, juntamente com o 
credenciamento, declaração formal, de que não está incursa em nenhum dos 
impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06, assinada pelo contador 
da empresa e pelo representante legal da licitante, ou por procurador / credenciado, 
munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento. 
3.4.1.1. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 3.4.1., será considerado 
que a licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 
123/06. 
3.4.2. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06, as MEs e EPPs 
deverão apresentar toda a documentação exigida no item 9. do Edital, mesmo que esta 
apresente alguma restrição com relação à regularidade fiscal. 
3.4.2.1. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às 
MEs e EPPs o prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
a licitante for declarada a vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
3.4.3. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
3.5. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de 
mais de uma entidade. 
3.6. Cada licitante apresentar-se-á na licitação com apenas um (01) representante legal que, 
devidamente munido de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, 
devendo ainda, no ato da entrega dos Envelopes, identificar-se exibindo a carteira de 
identidade.  
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. As Licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de 
representante que, devidamente munido do documento que o credencie a participar deste 
Pregão, venha a responder pela empresa ou por sua representada, devendo, ainda, 
previamente à entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou 
outro documento equivalente.   
4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento de procuração, público ou particular 
e, neste caso, com firma reconhecida, contendo poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em representação da 
Licitante. 

4.2.1 O representante, sócio-gerente, ou diretor da empresa Licitante, deverá apresentar 
documento estatuto, ata de eleição, contrato social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, mediante cópia autenticada, inclusive para a comprovação da outorga 
dos poderes na supracitada procuração. 

4.2.2 O(s) documento(s) do item 4.2 deverão ser apresentados fora e separadamente dos 
envelopes, acompanhados dos documentos de identidade dos credenciados. A 
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apresentação do estatuto, ata de eleição, contrato social ou procuração, para fins de 
credenciamento, não supre a necessidade da apresentação destes no envelope de 
habilitação.  

4.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que essa possa 
gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 123/2006, as licitantes 
deverão apresentar declaração, sob as penalidades da lei, assinada pelo representante 
legal da empresa e pelo contador, de que atendem os requisitos do artigo 3º da referida Lei, 
para que possam fazer jus aos benefícios previstos nesta, caso contrário, será considerado 
que a licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 
123/06. 

 
Obs.: Deverá ser apresentado a cópia da carteira de identidade do representante da 
empresa, do outorgante e do outorgado (se for o caso). 
5.3. O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a 
permissão do Pregoeira. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. A proposta financeira e os documentos de habilitação deverão ser entregues em 
envelopes separados, numerados de 01 e 02, respectivamente, diretamente à pregoeira ou 
a sua Equipe de Apoio, sendo que não serão aceitos envelopes, propostas financeiras ou 
documentos de habilitação entregues, ainda que recebidos, em local diverso do especificado 
no item 1 – PREÂMBULO e que, por qualquer razão, não tenham chegado a pregoeira ou à 
sua Equipe de Apoio até a data e o horário de início da sessão pública do Pregão 
Presencial. Os envelopes deverão estar fechados, contendo na parte externa a seguinte 
inscrição: 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 

 
5.2. A licitante deverá apresentar juntamente com os envelopes referidos no item 5.1., 
e fora destes, declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena 
de não participar da licitação, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.º 10.520/02, e, ainda, de 
não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com 
a Administração e de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
6. DA PROPOSTA FINANCEIRA 
6.1. O envelope nº 01 deverá conter: 
A proposta comercial – Envelope A - deverá ser redigida em língua portuguesa, com 
clareza, sem ressalvas ou entrelinhas, em uma via, datilografada ou impressa por meio de 
edição eletrônica de textos, sem emendas ou rasuras, devendo todas as suas páginas estar 
rubricadas, exceto a última que deverá estar datada e assinada pela empresa licitante ou 
seu representante legal, e numeradas, devendo a proposta conter no mínimo os seguintes 
requisitos: 
a) descrição do objeto ofertado, em conformidade com Anexo I  –  especificações técnicas 
exigidas; 
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b) razão social, endereço e nº do CNPJ da licitante; 
c) prazo de validade mínima de 60 dias; 
d) cotação de preço em R$ (Reais), discriminando o valor unitário e total do objeto, bem 
como especificação do discriminado nas planilhas de custos, Anexo II A. 
6.1.2. A proposta que não indicar o prazo será considerada como de sessenta dias. 
 
6.2. Observações relativas à Proposta Financeira: 
6.2.1. O preço proposto será considerado suficiente e completo, abrangendo todos os 
encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como demais encargos 
incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e para fiscais, 
etc.), o fornecimento de mão-de-obra especializada, ferramentas, acessórios, consumíveis e 
objetos, a administração, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, 
descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, na modalidade 
CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
empresa vencedora da licitação, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que 
aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução do objeto da 
licitação. 
6.2.2. A omissão na proposta financeira em relação às exigências e às especificações 
técnicas do Edital importa na submissão da licitante às normas nele estabelecidas. 
6.2.3. A proposta financeira apresentada em papel termo-sensível (fax), telex, telegrama ou 
semelhantes será desclassificada. 
6.2.4. A apresentação da proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da 
licitante, das normas, exigências e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
6.2.5. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no(s) preço(s) 
até, no máximo, dois algarismos após a vírgula. 
6.2.6. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á 
tacitamente indicado o prazo 60 dias. 
6.2.7. Será de inteira responsabilidade da licitante o preço proposto, não sendo 
consideradas reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura de seu 
envelope. 
 
7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
7.1. A análise da proposta financeira pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente desclassificada a 
proposta financeira: 
a) cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital; 
b) que apresente preço (s) manifestamente inexequíveis. 
7.2. As propostas financeiras que atendam às especificações, aos prazos e às condições 
fixadas no Edital e que não apresentem preços manifestamente inexeqüíveis serão 
selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
a) O autor da proposta de valor mais baixo e os das propostas com preços até 10% 
superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos em ordem 
decrescente e distintos, até a proclamação do vencedor. 
b) Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas na alínea anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances 
verbais, sucessivos e distintos, em ordem decrescente, inferiores à proposta de menor preço 
GLOBAL, até a proclamação do vencedor. 
c) A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de 
condições, ficarem empatadas, como critério de desempate será realizado um sorteio, nos 
termos do art. 45, § 2º, da Lei n.º 8.666/93. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá 
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escolher a posição na ordenação de lances em relação às demais empatadas, e assim 
sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
7.3. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta financeira de acordo com as 
especificações deste Edital, de menor preço global (menor desembolso para a 
Administração), com valores de acordo com os praticados no mercado e não 
superiores aos valores unitário e total máximo aceitável, conforme prévio orçamento 
realizado pela administração. 
7.4. Não serão consideradas para julgamento vantagens não previstas no Edital. 
7.5. Fica ressalvada a Pregoeira, a seu exclusivo critério e mesmo depois da abertura das 
propostas financeiras, sem que caiba às licitantes pleitear indenização, compensação ou 
vantagens a qualquer título, o direito de: 
a) julgar livremente a licitação, observadas as normas legais e editalícias pertinentes; 
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação da licitação; 
c) desclassificar as propostas financeiras que não estejam em condições de assegurar 
execução satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências consideradas relevantes 
do Edital e de seus Anexos e/ou que contenham preços superiores aos máximos admitidos 
ou manifestamente inexeqüíveis. 
7.6. Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições 
das propostas financeiras ou de quaisquer documentos. 
7.7. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os primeiros, 
entre os numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos. 
7.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de 08 dias úteis para a 
apresentação de novos documentos ou de novas propostas, escoimados das causas que 
originaram a inabilitação ou a desclassificação, aplicação subsidiária da disposição contida 
no §3º, do art. 48, da Lei n.º 8.666/93. 
 
8. DO EMPATE 
8.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEs 
e EPPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço e desde que o 
melhor preço não seja de uma ME ou EPP. 
8.1.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
b) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
c) Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea "a", serão convocadas 
as MEs e EPPS remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos item 8.1., na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
8.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 8.1., será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta. 
8.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da 
documentação de habilitação. 
8.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.5. No caso de sorteio, em não comparecendo o representante legal da ME ou EPP, será 
considerado precluso o seu direito de apresentar melhor oferta. 
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9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
9.1. O envelope nº 02 deverá conter: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 
Neste envelope as Licitantes apresentarão os seguintes documentos de habilitação: 
a) Da Habilitação Jurídica: 

a-1) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
com todas as suas alterações, ou com a última alteração consolidada, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, registro comercial 
no caso de empresa individual. 
a-2) Inscrição do ato constitutivo, caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da investidura da diretoria em exercício. 
a-3) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se 
de sociedades empresárias; 
a-4) Declaração formal, conforme Anexo, de que não possui, em seu quadro de 
pessoal, empregado ou associado menor de 18 anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e/ou menor de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 27, V, da Lei nº 
8.666/93 e art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, assinada por representante legal 
da licitante ou por procurador / credenciado, munido de procuração hábil, nos termos 
da Lei, ou de carta de credenciamento. 

           a-5) No caso de cooperativa demonstrar obrigatoriamente para participação no 
certame, que atende o disposto no artigo 10, § 1º  e artigo 26 da Lei 12.690/12. 

 

Art. 10.  A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social qualquer gênero 
de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social.  

§ 1o  É obrigatório o uso da expressão “Cooperativa de Trabalho” na denominação 
social da cooperativa.  

Art. 26.  É instituída a Relação Anual de Informações das Cooperativas de Trabalho - 
RAICT, a ser preenchida pelas Cooperativas de Trabalho, anualmente, com 
informações relativas ao ano-base anterior. 

 
b) Da Regularidade Fiscal: 
 b-1)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

b-2)Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
b-3)Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes, estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual. 

b-4)Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Quanto à Dívida 
Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais), a 
qual deverá abranger inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ 
a ‘d’  do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91.  

b-4.1) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do Licitante. As certidões negativas de débito emitidas pelas Fazendas 
Estadual e Municipal deverão abranger todos os tributos administrados por essas 
fazendas. 

           b-5) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
                  por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível no  
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                  site http//www.tst.jus.br/certidão. 
 
c)Da Qualificação Econômico Financeira: 

c-1) Certidão de Falência e Concordata emitida pelo Cartório Distribuidor da sede da 
Licitante.  

c-2) Apresentar Balanço Patrimonial e de Resultados do último exercício, na forma 
da lei, comprovando os indicadores econômicos que atendam no mínimo aos 
seguintes índices abaixo dispostos, devidamente assinado pelo responsável 
legal e pelo responsável contábil da licitante: 
ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE – 1.0 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – 1.0 
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – 1.0 

 
Para a obtenção desses índices, deverão ser utilizadas as seguintes fórmulas 
contábeis: 
Liquidez Corrente: AC/PC 
Onde:  AC – Ativo Circulante  
PC – Passivo Circulante  
Liquidez Geral: AC + ARLP/PC + ELP  
Onde:  AC – Ativo circulante  
ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo  
PC – Passivo Circulante  
ELP – Exigível a Longo Prazo  
Solvência Geral: AT/ PC + ELP  
Onde: AT – Ativo Total  
PC – Passivo Circulante  
ELP – Exigível a Longo Prazo  

c-2.1) Comprovação do termo de abertura e encerramento do balanço do último 
exercício fiscal, devidamente registrado na junta comercial. 

c-2.2) Caso a licitante opte por gerar os balanços patrimoniais via SPED e 
ainda não tenha vencido o prazo previsto na IN787/2007 para tanto, 
deverá trazer declaração de que utilizará do SPED, devidamente assinada 
por seu representante legal e contábil, acompanhado do último balanço 
patrimonial gerado via SPED. 

 
e) Da Qualificação Técnica: 

e-1) Registro ou Inscrição da empresas na entidade profissional competente 
Conselho Regional de Administração – CRA, na data prevista para a entrega da 
proposta, comprovada mediante apresentação de certificado ou certidão expedida 
pela entidade profissional competente; 
e-2) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente, na data da 
publicação deste Edital, responsável Técnico, com registro/inscrição no Conselho 
Regional de Administração – CRA, detentor de atestados (no mínimo dois) de 
responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes 
com o objeto do edital, devidamente atestado pelo CRA, ou através de certidões 
fornecidas pelo mesmo (Certidão de Acervo Técnico – CAT) 
e-3) As provas requeridas nos subitens “e-1.” E “e-2.”, será feita, no caso de sócio ou 
diretor da empresa, através de contrato social ou estatuto social em vigor, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício. No caso de empregado, mediante 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum; 
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e-4) Declaração de Disponibilidade de Estrutura Física, de acordo com o modelo do 
Anexo VIII;  
e-5) No caso de cooperativa, demonstrar o atendimento ao disposto no art. 107 da 
Lei 5764/71, através de certidão com no máximo 90 dias de validade. 
 
 Art. 107. As cooperativas são obrigadas, para seu funcionamento, a registrar-se na 
Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, mediante 
apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores. 
 
e-6) No caso de cooperativa, demonstrar que possui condições de atender o objeto 
do certame sem a necessidade de intermediação de  mão de obra face  a vedação 
do artigo 5º da Lei 12690/12. 
 
Art. 5

o
  A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra 

subordinada. 

 
e-7)  Atestado de Visita Técnica (Anexo IX) - os Licitantes deverão realizar visita 
técnica para inteirar-se das peculiaridades inerentes às condições dos serviços a 
serem prestados e ao local da prestação dos mesmos. 
A visita técnica deverá ser procedida, obrigatoriamente, por um responsável técnico 
da licitante com registro/inscrição no Conselho Regional de Administração – CRA, 
que deverá portar documento de identidade, devendo esta condição ser comprovada 
nos documentos de habilitação para efeito de validade da visita. 
Os licitantes interessados deverão agendar visita a todos os locais de execução dos 
serviços com a representante da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, o Sr. Luis Fernando , da Prefeitura de Torres pelo telefone 51 36269150, 
Ramal 246, a qual poderá requisitar outro servidor para acompanhá-la na visita. 
A visita ocorrerá impreterivelmente no dia 18 de dezembro de 2015 ás 15 horas. 

 
9.2. Observações relativas aos documentos de habilitação: 
9.2.1. Os documentos contidos no envelope n° 02 deverão ser originais, cópias 
autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais (que deverão ser apresentados 
ao(a) PREGOEIRA(a) na sessão pública de abertura da licitação, para verificação da 
autenticidade das cópias e posterior devolução), salvo os documentos cuja autenticidade 
poderá ser verificada na internet, que poderão ser cópias simples, caso em que a pregoeira, 
se entender necessário, poderá diligenciar na internet para averiguar a autenticidade dos 
mesmos, habilitando ou não a licitante em função desta diligência. Não serão admitidas 
cópias em papel termo sensíveis (fax). 
9.2.2. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo 
e a idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 
9.2.3. Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para 
habilitação, somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) 
dias ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor. 
 
10. DOS RECURSOS 
10.1. Declarada a Licitante vencedora, as demais Licitantes poderão manifestar, imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese de seus motivos, 
devendo apresentar suas razões recursais no prazo máximo de 03 (três) dias. Ficam as 
demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
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10.2. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo, conforme prevê o 
artigo 11, inciso XVIII, do Decreto nº 3.555, de 08/08/00. 
10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.4. A falta de manifestação imediata e motivada das Licitantes quanto à apresentação de 
recurso, importará a decadência do direito de recorrer e a consequente adjudicação do 
objeto do Pregão à Licitante vencedora. 
10.5. As razões e contra-razões serão dirigidas a Sra. Prefeita Municipal de Torres e 
apresentados no Protocolo-Geral do Município. 
 
11.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Servirão de cobertura para as despesas do presente Contrato as seguintes dotações 
orçamentárias: 33903979. 
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO: 
Proclamado o resultado final da licitação, os autos do processo serão remetidos à autoridade 
competente para fins de homologação. 
 
13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
13.1. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL convocará regularmente a vencedora da licitação 
para assinar o contrato cuja minuta, em anexo, integra este Edital, dentro do prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
consequências da recusa injustificada previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
13.2. Na data de assinatura do contrato, a Licitante vencedora deverá estar com todos os 
documentos legalmente exigíveis dentro do período de validade. 
 
14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
14.1. O atraso na execução do Contrato, salvo se ensejada por motivo de força maior ou 
caso fortuito, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 
8.666/93. 

14.1.1 A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, 
por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), do valor global da 
contratação; 

14.1.2 A aplicação de multa de mora à CONTRATADA não impede a rescisão 
unilateral do contrato pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nem a aplicação 
das outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

14.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato, ou ainda a execução insatisfatória (a falta 
do uso de uniformes, o não cumprimento de horários pelos funcionários, ou ainda da não 
providência de substituição dos mesmos, caso necessário) poderá sujeitar, ainda, a 
CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 87 da Lei de 
Licitações, quais sejam: 

14.2.1 Advertência; 
14.2.2 Aplicação de multa à CONTRATADA de até 15% (quinze por 

cento) sobre o valor do Contrato; 
14.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, pelo  
prazo de até 2 (dois) anos;  

14.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública.  

14.2.5    As sanções previstas nas alíneas ’14.2.1’, ’14.2.3’ e ’14.2.4’ deste 
Item poderão ser aplicadas juntamente com as da alínea ’14.2.2’. 
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14.3. As multas previstas nesta Cláusula poderão ser descontadas da garantia do respectivo 
contrato. Sendo superiores, além da perda desta, responderá o contratado pela sua 
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 
ou cobrada judicialmente.  
14.4. A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula, não eximem a Contratada da 
indenização por prejuízos causados à Contratante em razão da mora ou da inexecução 
contratual. As indenizações correspondentes serão devidas à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRES, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 
 
15.  DISPOSIÇÕES FINAIS: 
15.1. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se 
admitirá, durante a análise das propostas, a interferência de pessoas estranhas ao Pregão, a 
qualquer título que seja, ressalvada a hipótese de requisição pela Pregoeira; 
15.1.1 É facultada a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 
15.2. A Licitante deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo o 
MUNICÍPIO DE TORRES, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independente 
do resultado da licitação. 
15.3. A Licitante fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem na presente aquisição, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
15.4. Todas as comunicações e intimações serão dadas às participantes diretamente por fax 
ou endereço eletrônico (e-mail), surtindo desde logo seus efeitos legais. 
15.5. O Pregão poderá ser revogado por motivo de interesse público decorrente de fato 
superveniente ou anulado por ilegalidade, nos termos do artigo 18, do Decreto nº 3.555/00, 
observada a previsão do art. 49, parágrafo 3º da Lei 8.666/93. 
15.6. A adjudicação do objeto deste Pregão não implicará direito à contratação. 
15.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira aplicando-se as disposições 
constantes da Lei nº 8.666/93, Decreto 3.555/00, e alterações posteriores, bem como os 
princípios legais. 
15.8. As cláusulas relativas aos prazos e vigência contratual, condições gerais, obrigações 
da contratada e do contratante, fiscalização, pagamentos, penalidades e demais cláusulas e 
condições relativas à execução do objeto, estão previstas no Termo de Referência e na 
Minuta de Contrato e deverão ser atendidas na íntegra pela(s) Contratada(s). 
15.9. Os pagamentos serão feitos mensalmente, pelos dias trabalhados, mediante 
efetividade fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. 
15.10. O pagamento será realizado após as retenções previstas em Lei, salvo daquelas que 
de acordo com a Lei 123/06 possuem Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições, devendo então a CONTRATADA estar devidamente cadastrada no 
Simples Nacional. 
15.11.Os preços contratados serão reajustados com base na planilha de custos da empresa 
contratada e considerando o índice IGPM ( Índice Geral de Preços de Mercado) da 
Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade do reajuste será anual, salvo redução que vier a 
ser autorizada por normas supervenientes e será efetuado de acordo com os critérios 
estabelecidos pelos Órgãos Governamentais.15.12. As dúvidas e controvérsias oriundas da 
licitação serão dirimidas no Foro de Torres (RS), quando não resolvidas 
administrativamente. 

16. ANEXOS: 
Constituem anexos deste edital os seguintes documentos: 
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16.1 Anexo I – Termo de Referência; 
16.2 Anexo II – Modelo de Proposta – Anexo II A Modelo de Planilha; 
16.3 Anexo III – Minuta do Contrato; 
16.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; 
16.5 Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º XXXIII da 
CFB; 
16.6 Anexo VI – Modelo de Credenciamento; 
16.7 Anexo VII – Modelo de Declaração de ME e EPP; 
16.8 Anexo VIII – Modelo de Declaração de Manutenção de Estrutura Física; 
16.9    Anexo IX – Modelo de Declaração de Visita. 
16.10  Anexo X – Modelo de Declaração de utilização de SPED. 
 

Torres, 09 de dezembro de 2015. 
 
 
 

Sandro Vianei Andrade Silva 
Secretário Municipal de Fazenda 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços, registrados sob regime 
da CLT, pois que a natureza do serviço depende de subordinação, para atuar no Parque 
Estadual da Guarita, para alta e baixa temporada, com prestação de serviços de 
atendentes/recepcionistas e orientadores. 
 

ATRIBUIÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS: 
Atendente/Recepção: Auxilia na venda de ingressos e orienta os usuários quando o 
funcionamento do parque, auxiliando nas orientações aos turistas. 
 
Orientadores: 
Atuarão no interior do parque, dando orientações aos visitantes quanto aos riscos que por 
ventura poderão ocorrer, percorrendo as trilhas e orientando os visitantes nos pontos 
turísticos. 
 
2. LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO: 
Os serviços serão executados no Parque Estadual da Guarita da cidade de Torres RS. 
Os horários de funcionamento serão conforme segue abaixo, sendo que a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo poderá fixar horários de trabalhos diferenciados e alterar o quantitativo 
de funcionários, conforme a necessidade. 
Horário da Prestação de Serviços: 
Alta Temporada - das 08h00min h as 20 h 
Baixa Temporada  - das 8h:30min as 17h:30min 

 
Considera-se o número mínimo de 09 prestadores de serviços para a ALTA TEMPORADA 
e 05 prestadores de serviços para a BAIXA TEMPORADA. 
O licitante vencedor visto o objeto, deverá possuir sede ou filial ou escritório no Municipio no 
mínimo a partir da assinatura do contrato até o término de sua execução, no qual o 
coordenador/preposto atenderá e responderá sobre os servidores postos à 
disposição do município. 
     
3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA FISCALIZAÇÃO: 

Caberá a fiscalização da Secretaria o acompanhamento dos trabalhos, visando verificar o 
atendimento total das ordens dos serviços efetuados e todas as obrigações citadas no 
contrato, sem, contudo eximir a contratada de sua plena responsabilidade no cumprimento 
contratual. 

A fiscalização terá poderes para, proceder ao que for necessário para a perfeita execução 
do serviço. 
A fiscalização se reserva o direito de solicitar a substituição de qualquer funcionário que 
apresentar comportamento inadequado. 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Responsabilizar-se pelos trabalhos dos prestadores de serviço pelo período do contrato, 
mediante a jornada diária de trabalho estabelecida; 

 Responsabilizar-se pelo pagamento dos salários e, integralmente, por todos os 
encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, seguros, incluindo repousos remunerados, 
feriados e pontos facultativos e todos que recaírem sobre a presente prestação de serviços 
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discriminados através de planilha de custos; 
 Proceder à imediata substituição do empregado que se ausentar, por qualquer 
motivo, do serviço. O servidor da Prefeitura Municipal de Torres - RS, responsável pela 
fiscalização dos serviços, solicitará à Contratada, outro empregado, se decorridos mais de 
trinta minutos do início da jornada de trabalho, e o empregado, já designado, não tiver 
comparecido; 
 A contratada deverá proceder a imediata substituição do empregado por solicitação 
da Administração. 
 Empregar na execução dos serviços, pessoal preparado, legalizado, e quando em 
serviço, uniformizado e limpo, portando ainda crachás de identificação, sendo fornecido pela 
Contratada; 
 Providenciar para que todos os seus empregados envolvidos no contrato, tenham 
carteira de saúde atualizada, bem como possibilitar a realização de exames médicos 
periódicos nos mesmos; 
 Pagar até o 5° dia útil do mês subsequente, os salários dos empregados utilizados 
no contrato, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos decorrentes, exibindo, 
sempre que solicitado, as respectivas comprovações; 
 Responsabilizar-se pelo fornecimento e distribuição dos EPIs – Equipamentos de 
Proteção Individual, bem como pela fiscalização de uso dos mesmos, e pela observância 
das Normas de segurança Interna da Prefeitura Municipal de Torres - RS, conforme cada 
categoria funcional, quando for o caso; 
 Manter livro ponto ou outro mecanismo de ponto para seus empregados no local da 
prestação dos serviços, devendo disponibilizar ao fiscal da Contratante, sempre que este 
solicitar para vistoria e rubrica do referido ponto; 
 Apresentar o Acordo Coletivo de trabalho ou Dissídio Coletivo, do (s) Sindicato (s) a 
que categoria de trabalhadores estiver vinculada, quando da assinatura do contrato, 
devendo também, fornecer à contratante todas as alterações posteriores que o Acordo ou 
Dissídio que vier a sofrer, enquanto perdurar o contrato; 
 Aceitar, nos termos da legislação vigente, e nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que fizerem necessários nos serviços em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. Havendo alteração, serão considerados os 
preços unitários apresentados na proposta; 
 Dar ciência à Administração Municipal, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que se verificar na execução dos serviços, e vice-versa; 
 As despesas de deslocamento correrão por conta da contratada; 
 A licitante será de pleno direito responsável por quaisquer acidentes que possam ser 
vítimas seus empregados no desempenho de seus serviços, o objetivo da licitação ou em 
conexão com eles, devendo adotar providencias que a respeito exigir à legislação em vigor. 
 A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, 

fiscal, trabalhista, previdenciária, de seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo 

todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus 

resultantes das infrações cometidas. 

5. PERÍODO: 

A contratação deverá ser de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 

 
6. LOCAIS DAS VISITAS 
Os licitantes deverão realizar a visita técnica de que trata o item e-7 nos seguintes 
locais:  
Parque Estadual da Guarita – Torres RS 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

LICITAÇÃO: Pregão Presencial N° 015/2015 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL  
Entrega dos envelopes: 23/12/2015 ÀS 
15HS 

 

  
FORNECEDOR:  
ENDEREÇO:  
CNPJ  
MUNICÍPIO  CEP 
FONE/FAX: e-mail: 

 
Item  Quantidade 

(meses) 
Especificação do Item Valor  

Mensal 
R$ 

Valor Total   
12 meses 

R$ 
01 03 Contratação de empresa especializada 

em  Prestação de Serviços, registrados 
sob regime da CLT, para atuar no Parque 
Estadual da Guarita, para ALTA 
TEMPORADA, com prestação de 
serviços de atendentes/recepcionistas 
e orientadores. 
Período: 15 de dezembro de 2015 a 15 
de março de 2016 
06 - atendentes/recepção 
03 - orientadores 
 

32.282,81 96.848,43 

02 09 Contratação de empresa especializada 
em  Prestação de Serviços, registrados 
sob regime da CLT, para atuar no Parque 
Estadual da Guarita, para BAIXA 
TEMPORADA, com prestação de 
serviços de atendentes/recepcionistas, 
orientadores. 
Período: 16 de março de 20165 a 14 de 
dezembro de 2016 
03 - atendentes/recepção 
02 - orientadores 
 

19.359,05 174.231,45 

  Total Global  271.079,88 
 
O valor do custo mensal deverá ser acompanhado da Planilha de Custos referida no Anexo 
II “A”  
O Coordenador/preposto não deverá compor a planilha de custos. 
Data :____/___/2015. 
Validade da proposta : 60 DIAS 
Período de contratação 12 meses 

 
Carimbo e assinatura 
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ANEXO II - A 

MODELO DE PLANILHA ALTA TEMPORADA 
 

1. MÃO DE OBRA 
1.1. Pessoal de Apoio – Orientadores e Recepcionistas 

Discriminação Unidade Quantidade Preço 
Unitário 

Sub-Total Total 

Salário 
Normal 

Dia     

Auxilio 
Alimentação 

Dia     

Vale 
Transporte 

Dia     

Adicional de 
Insalubridade 

%     

Provisão de 
Férias 

Unidade     

Provisão 13º 
Salário 

Unidade     

Encargos 
Sociais 

%     

Custos 
Trabalhistas 

%     

Total por 
Trabalhador 

  

Total do 
Efetivo 

Servidor 09    

      
1.2. Assessoria Administrativa 

Discriminação Unidade Quantidade Preço 
Unitário 

Sub-Total Total 

Assessoria 
Jurídica (*) 

Dia     

Despesa 
Administrativa  

%     

Total Assessoria Administrativa  
  
 
2. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Discriminação Unidade Quantidade Preço 

Unitário 
Sub-Total Total 

Botas       
Calças e 
jalecos 

     

Luvas e 
máscaras  

     

      
Total Uniformes e EPIs  
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3. MARGEM DE LUCRO PREVISTA 
Discriminação Unidade Quantidade Base de 

cálculo 
Sub-Total Total 

Previsão de 
lucratividade 

%     

      
Total Assessoria Administrativa  
 

4.  IMPOSTOS E TAXAS 

Discriminação Unidade Quantidade Base de 
cálculo 

Sub-Total Total 

SIMPLES 
Nacional (**) 

%     

      
Total Assessoria Administrativa  
 
(*) Caso a empresa não possua profissional no quadro societário e utilize-se de 
contratações terceirizadas ou outros; 
(**) Exemplo para empresas que utilizam-se do Simples Nacional 
 
 

MODELO DE PLANILHA BAIXA TEMPORADA 
 
4. MÃO DE OBRA 

4.1. Pessoal de Apoio – Orietandores e Recepcionistas 
Discriminação Unidade Quantidade Preço 

Unitário 
Sub-Total Total 

Salário 
Normal 

Dia     

Auxilio 
Alimentação 

Dia     

Vale 
Transporte 

Dia     

Adicional de 
Insalubridade 

%     

Provisão de 
Férias 

Unidade     

Provisão 13º 
Salário 

Unidade     

Encargos 
Sociais 

%     

Custos 
Trabalhistas 

%     

Total por 
Trabalhador 

  

Total do 
Efetivo 

Servidor 05    

      
4.2. Assessoria Administrativa 

Discriminação Unidade Quantidade Preço Sub-Total Total 
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Unitário 
Assessoria 
Jurídica (*) 

Dia     

Despesa 
Administrativa  

%     

Total Assessoria Administrativa  
  
 
5. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Discriminação Unidade Quantidade Preço 

Unitário 
Sub-Total Total 

Botas       
Calças e 
jalecos 

     

Luvas e 
máscaras  

     

      
Total Uniformes e EPIs  
 
6. MARGEM DE LUCRO PREVISTA 
Discriminação Unidade Quantidade Base de 

cálculo 
Sub-Total Total 

Previsão de 
lucratividade 

%     

      
Total Assessoria Administrativa  
 

4.  IMPOSTOS E TAXAS 

Discriminação Unidade Quantidade Base de 
cálculo 

Sub-Total Total 

SIMPLES 
Nacional (**) 

%     

      
Total Assessoria Administrativa  
 

Obs: 

2. As Planilhas apresentadas possuem caráter exemplificativo porém deverão ser 

respeitadas como mínimas as exigências nelas contidas, as empresas poderão realizar as 

adaptações necessárias a sua realidade.  

Data :____/___/2015. 
 
Validade da proposta: 60 DIAS 
Período de contratação 12 meses 
Carimbo e assinatura 
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ANEXO III 

 
Contrato n° XX/2015 (MINUTA) 
Pregão Presencial 015/2015 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE TORRES e a empresa                     
nos termos da lei n° 8.666/93. 

 

CONTRATANTE 
O Município de  Torres, estabelecida a Rua Júlio de Castilhos, 707 - Torres - RS, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 87.876.801/0001-01, neste ato representada pelo Sra. NILVIA PINTO 
PERERIA  Prefeita Municipal. CPF N.° XXX.XXX.XXX.XX, com competência para assinar 
Contratos. 
 
CONTRATADA 
Empresa            , estabelecida na Rua         , Bairro      , município de       , inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº   .   .   /   -  , doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr., na qualidade de            da empresa, portador do CPF nº        e da 
Carteira de Identidade nº        SSP/  , vencedora da licitação sob a modalidade de Pregão 
Presencial Nº 015/2015, realizada de acordo com o Processo Administrativo nº 11498/2015, 
assinam, o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  
Contratação de empresa especializada em  Prestação de Serviços, registrados sob regime 
da CLT, para atuar no Parque Estadual da Guarita, para alta e baixa temporada, com 
prestação de serviços de atendentes/recepcionistas e orientadores. Conforme tabela 
que segue: 
ALTA TEMPORADA BAIXA TEMPORADA 
Período: 15 de dezembro de 2015 a 15 de 
março de 2016 
06 - atendentes/recepção 
03 - orientadores 

Período: 16 de março de 20165 a 14 de 
dezembro de 2016 
03 - atendentes/recepção 
02 - orientadores 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1. O valor do presente contrato é de R$ xxxx (), 
2.2. Os pagamentos serão feitos mensalmente, pelos dias trabalhados, mediante efetividade 
fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. 
2.3. O pagamento será realizado após as retenções previstas em Lei, salvo daquelas que de 
acordo com a Lei 123/06 possuem Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições, devendo então a CONTRATADA estar devidamente cadastrada no Simples 
Nacional. 
2.4. A Contratada deve indicar na Nota Fiscal/Fatura o número do empenho e o número do 
contrato. 
2.5. Os pagamentos ocorrerão, obedecendo a ordem cronológica, e conforme cronograma 
de pagamento da Secretaria de Fazenda. 
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Paragrafo Primeiro: Os preços contratados serão reajustados com base na planilha de 
custos da empresa contratada e considerando o índice IGPM ( Índice Geral de Preços de 
Mercado) da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade do reajuste será anual, salvo 
redução que vier a ser autorizada por normas supervenientes e será efetuado de acordo 
com os critérios estabelecidos pelos Órgãos Governamentais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 O período e vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com inicio em.............e 
termino.....................................de 2016 nos termos  da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas alterações. 
 
Parágrafo Primeiro: A administração pública, por interesse público, diante do 
descumprimento das clausulas deste instrumento poderá a qualquer tempo declarar o 
termino antecipado do Contrato ora firmado, bastando apenas uma notificação previa de 
03 (três) dias úteis, sem qualquer indenização por despesas emergentes ou lucros 
cessantes à CONTRATADA. 
 
Parágrafo Segundo: No caso de rescisão do contrato pelos motivos elencados no 
parágrafo anterior a CONTRATANTE fica responsável pelo pagamento tão somente dos 
serviços efetivamente prestados ate o termino do prazo de notificação. 
 
Parágrafo Terceiro: As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas, por 
conta do CONTRATANTE, sob as funcionais 
programáticas/rubricas..................................................... 
Paragrafo Quarto: Os preços contratados serão reajustados com base na planilha de 
custos da empresa contratada e considerando o índice IGPM ( Índice Geral de Preços de 
Mercado) da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade do reajuste será anual, salvo 
redução que vier a ser autorizada por normas supervenientes e será efetuado de acordo 
com os critérios estabelecidos pelos Órgãos Governamentais. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer encargos incidentes 
sobre o quadro funcional que prestará os serviços ora contratados, sejam tributários, 
previdenciários, sociais, trabalhistas, de seguro ou outra natureza, que sejam ou venham 
a ser exigidos por lei, bem como, eventuais danos ou prejuízos que os profissionais 
vierem a dar causa. 
 
Parágrafo Primeiro: A escolha dos profissionais que prestarão os serviços em nome da 
CONTRATADA caberá a mesma, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de exigir 
a substituição de prestadores, em nome da qualidade dos serviços. O licitante vencedor 
não poderá substituir os profissionais, salvo em caso de força maior e mediante prévia 
concordância do Município, apresentando para tal fim, a indicação do profissional 
substituto e de todos os documentos exigidos no certame. O Município resguarda-se o 
direito de exigir a substituição dos profissionais que executarão os serviços objeto dessa 
licitação, em nome da qualidade dos serviços, dentro do prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas. 
 
Parágrafo Segundo: Eventuais faltas dos prestadores de serviço da CONTRATADA 
deverão ser supridas com a substituição imediata dos mesmos, sem assunção de 
quaisquer encargos por parte do CONTRATANTE. 
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Parágrafo Terceiro: O controle das horas prestadas pelos profissionais que vierem a 
atender ao objeto deste contrato será exercido pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo Quarto: Os uniformes e crachás de identificação serão fornecidos pela 
CONTRATADA, contendo o respectivo logotipo do projeto, cujo uso será obrigatório pelos 
profissionais que vierem a atender o objeto deste contrato. 
 
Parágrafo Quinto: Não há qualquer relação de emprego entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA e seus prestadores de serviços ou seja instrutores nos termos de 
instrumento. 
 
Parágrafo Sexto: O licitante vencedor visto o objeto, deverá possuir sede ou filial ou 
escritório no Municipio no mínimo a partir da assinatura do contrato até o término de 
sua execução, no qual o coordenador/preposto atenderá e responderá sobre os 
servidores postos à disposição do município. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
 As partes obrigam-se a cumprir as seguintes obrigações, respectivamente: 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a: 
a) cumprir com a atividade do objeto do contrato, responsabilizando-se pela sua execução 
nos estritos termos previstos no presente instrumento; 
b) responsabilizar-se sobre todas as obrigações tributárias decorrentes da atividade 
contratada, que efetivamente forem de sua responsabilidade; 
c) apresentar, sempre que solicitado, a(o) CONTRATANTE quaisquer documentos afetos 
à relação contratada, e que se façam necessários para fins lícitos; 
d) responsabilizar-se pela prestação de serviços aos seus profissionais ou instrutores  e 
familiares, no termos do estatuto social; 
e) responsabilizar-se por eventuais ações judiciais propostas por seus prestadores de 
serviços ou instrutores  contra a(o) CONTRATANTE, desde que a propositura das 
mesmas sejam posterior à data de assinatura deste instrumento; 
f) resolver eventuais problemas operacionais oriundos da implantação e manutenção do 
presente contrato; 
g) manter a qualidade dos serviços prestados à CONTRATADA, zelar pela segurança, 
bem como zelar pelo bem-estar dos seus prestadores de serviços ou instrutores  no 
ambiente de trabalho terceirizado; 
h) fornecer a prestação de serviços dos seus profissionais compatíveis tecnicamente com 
os serviços contratados neste instrumento. 
 
Parágrafo segundo: A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) efetuar o pagamento pela atividade contratada, pontualmente e no dia avençado, sob 
pena de rescisão contratual e multa; 
b) manter condições adequadas de segurança, higiene e saúde no local onde serão 
prestados os serviços, a fim de que as atividades dos profissionais  possam se 
desenvolver adequadamente, e com proficiência; 
d) fornecer os equipamentos e meios necessários para a realização dos objetivos 
propostos neste instrumento;  
e) não poderá ter qualquer situação ingerência, comando, subordinação, pessoalidade e 
habitualidade sobre as atividades objeto da presente contratação; 
f) deverá reportar-se ao gestor de contrato ou às gerências da CONTRATADA para dirimir 
questões referentes às atividades dos profissionais  definidas neste instrumento; 
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h) apresentar informações técnicas necessárias para realização das atividades 
contratadas, sempre que solicitado pela CONTRATADA, a fim de garantir o êxito das 
atividades; 
i) comunicar, por escrito, o gestor do contrato ou às gerências da CONTRATADA 
eventuais reclamações ou insatisfações pelos serviços prestados pelos profissionais da 
CONTRATADA, inclusive pedidos de afastamento de profissionais. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 A CONTRATANTE, sem assunção de ônus, fica reservado e garantido o direito à 
fiscalização e a indicação de um gestor do presente contrato que fará a supervisão e a 
comunicação com a CONTRATADA para a plena execução dos serviços , solicitando a 
correção dos mesmos que porventura sejam executados com imperfeições, em 
desobediência as normas técnicas. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente vinculo ou subcontratar o seu objeto, sem 
autorização expressa da Prefeita Municipal. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
À CONTRATANTE é reservado o direito de, a qualquer tempo, fazer alterações, que 
impliquem na redução ou aumento dos serviços, nos limites da lei de licitações. 
 
CLÁUSULA NONA 
9.1. O atraso na execução do Contrato, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso 
fortuito, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no art. 86 da Lei nº 
8.666/93. 

a)      A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, 
por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), do valor global da 
contratação; 

b) A aplicação de multa de mora à CONTRATADA não impede a rescisão 
unilateral do contrato pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nem a aplicação 
das outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

9.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá sujeitar, ainda, a CONTRATADA, 
garantida a prévia defesa, às penalidades previstas no art. 87 da Lei de Licitações, quais 
sejam: 

I   Advertência; 
II Aplicação de multa à CONTRATADA de até 15% (quinze por cento) 

sobre o valor do Contrato; 
III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, pelo  
prazo de até 2 (dois) anos;  

IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  

 9.3.. A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula, não eximem a Contratada da 
indenização por prejuízos causados à Contratante em razão da mora ou da inexecução 
contratual. As indenizações correspondentes serão devidas à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRES, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
Constituem causas para rescisão do contrato as situações previstas no art. 77 e seguintes 
da Lei Federal n. 8666/93, e alterações posteriores, especialmente: 

I- Pelo CONTRATANTE: 



    
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

a) Descumprimento pela CONTRATADA, de qualquer clausula contratual; 
b) Razoes de interesse publico; 
c) Demora, atraso excessivo, inexecução ou eficiência do serviço, a juízo do 

CONTRATANTE; 
d) Falência, requerimento de concordata ou instauração de insolvência civil a 

CONTRATADA e,  
e) Atrasar injustificadamente o inicio dos serviços, paralisar ou cumprir lentamente os 

serviços sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos. 
 

II- Pela CONTRATADA, a falta injustificada de pagamento, no devido tempo e 
sem razão plausível. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
11.1. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os 
documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, 
expressamente, ter pleno conhecimento: 
11.1.1    Edital de Licitação de Pregão Presencial n.° 015/2015; 
11.1.2   Proposta Comercial, datada de ___/____/___. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 
Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, 
fixando-se competente o Foro de Torres/RS, por forca da disposição do art. 55 § 2. da Lei 
Federal n. 8666/3, e alterações posteriores, especialmente as introduzidas pela Lei 
Federal n. 8883/94, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica. 
 
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, juntamente e na presença de duas testemunhas. 
 

.................................../RS, .................................de 2015. 
 

 
 

MUNICIPIO DE TORRES 
Prefeita Municipal 

 
 

CONTRATADA 
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ANEXO IV 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015 

 
 

SUGESTÃO DE DECLARAÇÃO 
 
 

O LICITANTE abaixo firmado DECLARA, para todos os fins e efeitos da Lei Federal nº. 
8.666/93, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta 
declaração, que: 
 a) obriga-se, sob as penalidades cabíveis, a declaração à superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, (quando for o caso). 
  

Torres, ___de __________ de 2015. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Nome do licitante e assinatura do seu representante 
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ANEXO V 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2015 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA 
LEI N. º 8.666/93 (MÃO-DE-OBRA DE MENORES) 

 
 
 

______________________________________________, inscrita no CNPJ n. º 
___________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). 
______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n. º 
________________ e do CPF n. º ______________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n. º 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei n. º 9.854, de 
27.10.1999 (inciso XXXIII do art. 7. º da Constituição Federal), 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 ( ). 
 

Torres/RS, _____ de ______________ de 2015. 
 
 

_____________________________________ 
 Assinatura do Representante Legal 

 
                           (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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ANEXO VI 

 
 MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

  Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

........................................................................, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

................................................................................................... e CPF nº 

....................................................................., a participar da licitação instaurada pelo Município 

de Torres / RS, na modalidade Pregão Presencial 015/2015, na qualidade de representante 

legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da licitante 

.............................................................., CNPJ nº ..............................................................., bem 

como formular propostas, apresentar declarações e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

 

.................................., ............ de ............................ de 2015. 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

 
____________________________________ 

Nome do representante legal da licitante 
 
 

OBSERVAÇÃO: Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes, 
devidamente juntado ao documento, ou cópia autenticada, que lhe concedeu os poderes (Contrato 
Social). 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
 
 
 

 (nome/razão social)_____________________________________, incrita no CNPJ N° 
___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 
_________________, portador do RG n° ______________ e CPF n°____________________, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser ( microempresas / ou 
/ empresa de pequeno porte ) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da lei complementar 123/06. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

Carimbo e assinatura do Contator e da Empresa 
 

() 
 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração deve ser entregue fora dos envelopes, devendo ser assinada, 
obrigatoriamente pelo contador e pelo representante legal da licitante. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA NO MUNICÍPIO 

 

Declaramos, sob as penas da lei, para fins de assinatura e de manutenção do contrato do 
Pregão Presencial n 015/2015, realizado pelo município de Torres, que manteremos durante toda a 
vigência contratual, escritório com estrutura física, recurso humanos e tecnológicos disponíveis para 
realziação do objeto licitado. 

 
 

 

................................., ............ de ............................ de 2015. 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

 
____________________________________ 

Nome do representante legal da licitante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015 

 
ANEXO IX 

 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

  Atestamos para fins de participação no processo PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2015, que a 
empresa _______________________________ visitou as instalações determinadas pela Prefeitura Municipal 
de Torres, onde tomou pleno conhecimento das informações referentes aos serviços, dependências e 
infraestrutura necessária à execução dos serviços objeto desta licitação. 
 
 
 

____________, de ____ de ________________ de 2015. 
 
 

 

____________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

 
 

__________________________________ 
Assinatura da representante da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
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ANEXO X  
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SPED 
 
 
 

Declaramos, sob as penas da lei, para participação no Pregão Presencial n. 015/2015, 
realizada pelo MUNICÍPIO de Torres, que utilizamos, para fins de gerar o balanço patrimonial, do 
sistema SPED, nos termos da IN 787/2007. 

 
  

____________, de ____ de ________________ de 2015. 
 
 

 
 

 
____________________________________        __________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante        Assinatura do representante contábil  

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
	ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA
	ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
	LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado)
	Sandro Vianei Andrade Silva
	Secretário Municipal de Fazenda
	1. OBJETO:
	PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2015
	 Assinatura do Representante Legal

	 MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO



