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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

EDITAL                                                       Camaçari, 11 de março de 2021. 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2021 – COMPEL 
 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
00056.11.07.611.2021 

II – DATA, HORA E LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
 

Data: 14/04/2021 – 09h00min. 
Local: Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Av. Francisco 
Drummond, S/N.º, Prédio da Secretaria de Saúde, térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 
 
III – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Contratação de empresa para Prestação de Serviços especializados em Consultoria Operacional para formular, implantar e 
executar procedimentos técnicos de Auditagem, Qualificação e Recuperação/Compensação de créditos oriundos do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEB), referente ao exercício de 2016 em favor do Município de 
Camaçari, em todos os seus órgãos e entidades que compõem a  Administração Direta e Indireta. 
 

IV – PRAZOS:  
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da ordem de 
serviço, podendo ser prorrogado até a conclusão dos procedimentos administrativos junto a receita Federal, limitado ao 
prazo definido no art. 57 da Lei 8.666/93. As etapas  1 a 3  discriminadas no tópico (Metodologia) deverão ser realizadas no 
prazo máximo de 06 (seis) meses. 
 
V – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
Projeto/Atividade: 4027; Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00; Fonte: 0100000.  
 
VI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Os pagamentos dos honorários de êxito deverão ser realizados em até 30 (trinta) dias após a obtenção do benefício 
financeiro pelo Município mediante a efetivação dos créditos recuperados e/ou compensados, devidamente depositados em 
conta corrente da contratante , caso seja o crédito restituído, e, em situação de compensação somente após homologação 
pela Receita Federal do Brasil ou seja, em qualquer caso, somente após disponibilidade do crédito em favor do Município.  
Entende – se por benifício financeiro: a) O valor total dos créditos efetivamente recuperados, devidamente depositados em 
conta corrente da contratante. b) A compensação, contra pagamentos futuros e/ou contra débitos existentes, de valores 
pagos a maior, ou indevidamente no passado. 

VII – VALOR MÁXIMO ADMITIDO: 
 
R$ 205.425,25 (duzentos e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) 
 
VIII – LOCAL DA EXECUÇÃO: 
 
Os trabalhos serão executados in loco, no endereço da CONTRATADA, e, quando necessário para complementação dos 
serviços e relatórios, na sede da CONTRATANTE.  
 
IX – ANEXOS: 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Modelo de planilha para elaboração de proposta de preço;  
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;  
Anexo IV – Minuta do Contrato;  
Anexo V – Modelo de Dados para assinatura do Contrato;  
Anexo VI – Modelo de Declaração de cumprimento ao Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento ME/EPP;  
Anexo VIII – Modelo de Declaração às Condições de Habilitação; 
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada pelo 
Decreto Municipal N.º 7313/2020, torna público para conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, tipo técnica e preço, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA LICITAÇÃO (RESPOSTAS A 
QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ETC.) NO PORTAL DE COMPRAS DE CAMAÇARI 
(WWW.CAMACARI.BA.GOV.BR), SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE 
NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

1. REGÊNCIA LEGAL 

 

1.1 Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente; 

1.2 Lei Municipal 803/2007; 

1.3 Lei complementar n.º 123/2006 e alteração posterior; 

1.4 Lei Complementar nº 101/2000; 

1.5 Solução de Divergência nº 12 de 15 de abril de 2011 – COSIT; 

1.6 Instrução Normativa nº 001/2018 – TCM/BA. 

 

2. TIPO DA LICITAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1 Tipo técnica e preço.  

2.2 Regime de empreitada por preço unitário. 

 

3. OBJETO 
 

3.1 Indicado no campo III - Dados do Edital, quantificado e especificado no Anexo I deste Edital. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Serão admitidas nesta licitação as pessoas jurídicas cadastradas na Secretaria da Administração do 

Município de Camaçari, que apresentarem o CRC (Certificado de Registro Cadastral), emitido pela Comissão 

Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores de Camaçari - COPEC, que a capacite para a 

execução dos serviços que constituem o objeto desta licitação e que satisfaçam, integralmente, as suas 

condições e de seus anexos ou aquelas empresas que atendam a todas as condições exigidas para 

cadastramento emitidas até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação.  

 

4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadre em 

uma ou mais das situações a seguir: 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

b) Estejam sob falência, concordata, recuperação judicial, dissoluções ou liquidações;  

c) Reunidos sob forma de consórcio; 

d) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária e/ou impedidas de licitar ou contratar com 

qualquer órgão da Administração Pública em quaisquer de seus órgãos descentralizados; 

e) Que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda 

vigentes, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas com esta Prefeitura; 

f) Mantenham qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação; 

g) Autor do projeto Básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

h) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

4.3 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 
 

4.4 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

4.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo 

como firmes e verdadeiras sua proposta. 

 

4.6 Ao retirar o edital no Portal de Compras de Camaçari, a licitante deve ter fornecido todos os dados 

para cadastro corretamente. È de exclusiva responsabilidade da licitante as informações incorretas 

que frustrem uma comunicação eficiente. 

 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

5.1 Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta licitação, 

deverão entregar os 03 (três) envelopes contendo os Documentos de Habilitação, as Propostas Técnica 

e as Propostas de Preços, devidamente lacrados e indevassáveis, rubricados nos seus lacres, 

contendo em sua parte externa os seguintes elementos: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

5.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na desclassificação ou inabilitação da licitante. 
 

5.3 Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar: os envelopes contendo os 

Proposta Técnica (Envelope nº 01), Propostas de Preços (Envelope nº 02) e  Documentos de Habilitação 

(Envelope n.º 03), credenciamento conforme exigência do item 6 do edital, juntamente com a declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo no Anexo VIII deste edital), 

bem como a comprovação de enquadramento como ME ou EPP, conforme subitem 6.7 do edital e o CRC 

conforme subitem 4.1. 

 

5.4 Não será admitido, sob qualquer hipótese, o encaminhamento de proposta e documentação e-mail. 

 

5.5 Os documentos exigidos somente poderão ser apresentados em original, através de publicações em 

órgão de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente. 

 

5.6 A autenticação de documentos pelos membros da Comissão somente será permitida para os elementos 

contidos no credenciamento e/ou nos envelopes durante a sessão, mediante a apresentação dos 

respectivos originais. 

 

5.7 Os documentos extraídos via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da 

autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente. 
 

5.7.1 Não será admitida participação de um mesmo preposto para mais de uma empresa licitante. 
 

6 CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
 

6.1 O credenciamento deverá ser entregue a comissão em separado, fora dos envelopes 01, 02 e 03 

contendo identificação do credenciado ou procurador (nome completo, número de identidade e do 

CPF), dando poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA 
TÉCNICA  
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 
0001/2021 – COMPEL 
 
DATA DA ENTREGA:  
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
 
ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 
DE PREÇOS 
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 
0001/2021 – COMPEL 
 
DATA DA ENTREGA:  
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
 
ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

ENVELOPE N.º 03 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 
0001/2021 – COMPEL 
 
DATA DA ENTREGA 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
 
ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 
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conformidade com a legislação em vigor, devidamente assinado pelo titular ou representante legal da 

licitante. 

 

6.1.1 Quando a licitante se fizer representar por sócio deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados em cópia autenticada ou cópia acompanhada do original: 
 

a) Cédula de identidade do sócio que estará representando a empresa na sessão; 

 

b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente, comprovando tal situação.  

 

6.1.2  Quando a licitante se fizer representar por credenciado através de Carta de Credenciamento 

ou Procurador através de Procuração Particular, deverá apresentar cópia autenticada ou 

cópia acompanhada do original dos seguintes documentos: 

 

a) Cédula de identidade do credenciado que estará representando a empresa na sessão; 

 

b) Cédula de identidade do sócio que designou o credenciado ou procurador; 

 

c) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente. 

 

d) Carta de Credenciamento ou Procuração Particular, redigida em papel timbrado da 

licitante, com firma reconhecida, dando poderes para formular proposta de preços e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. (Modelo 

no anexo III deste edital). 

 

6.1.3 Quando o representante da licitante se fizer representar por Procuração Pública, além deste 

documento, deverá ser apresentado: 

 

a) Cédula de identidade do Procurador que estará representando a empresa na sessão. 

 

6.1.4 Quando a licitante se fizer representar por credenciado através de Carta de Credenciamento 

ou Procurador através de Procuração Particular, designado por Procurador através de 

substabelecimento além dos documentos elencados no subitem 6.1.2, deverá apresentar 

cópia autenticada ou cópia acompanhada do original da identidade de quem substabeleceu. 

 

6.2   A falta de apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes, não inabilitará a 

instituição, mas impedirá o representante de se manifestar e responder por ela durante a sessão. 

 

6.3 Não será admitida participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 
 

6.4  Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes retardatários, 

salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa 

circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 
 

6.5 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante 

estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou documento equivalente. 
 

6.6  Entende-se por documento credencial: 
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a) Estatuto/Contrato Social, quando a pessoa credenciada for proprietário, sócio ou dirigente da 

empresa licitante; 

 

b) Procuração ou documento equivalente da licitante. 

 

6.7  Será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

n.º 123/06 e alterações posteriores a comprovação de tal enquadramento, mediante a 

apresentação de um dos seguintes documentos: 
 

a) documento emitido pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante; 

 

b) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. (Art. 11, Decreto Federal nº 6204/2007). 

 

6.8 Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não atenderem ao disposto no 

subitem 6.7 deste edital. 

 

6.9 O Certificado de Registro Cadastral – CRC, deverá ser apresentado no momento do 

CREDENCIAMENTO.  

 

7 PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE N.º 01 
 

7.1 O Envelope n.º 01 contendo a proposta técnica deverá ser opaco, lacrado e rubricado pelo 

representante legal da licitante ou por seu mandatário, identificado na forma do item 6 deste edital. 
 

7.2 O serviço pretendido e especificado no Anexo I visa estabelecer uma referência técnica dos serviços e 

do sistema de forma a proceder à análise e devida composição da Nota Técnica, através de 

pontuação dos requisitos obrigatórios e dos itens pontuáveis. 
 

7.2.1 A Proposta Técnica deverá ser elaborada de acordo com as exigências estabelecidas no Termo 

de Referência – Anexo I  deste edital e apresentada em papel timbrado da licitante, por meio 

mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, 

devidamente identificado, tendo suas folhas devidamente numeradas. No caso de manuais, 

catálogos e impressos explicativos que forem anexados à proposta técnica, deverão estar 

redigidos em idioma Português. 
 

7.3 A Proposta Técnica será julgada com base nos documentos e informações a serem entregues e 

prestadas pelas empresas licitantes, os quais serão analisados e pontuados de acordo com os itens 

da licitante e pelos itens pontuáveis, nos termos previstos no Anexo I deste Edital. 
 

8 PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N.º 02 
 

8.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste ato convocatório, redigida em 

papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada 

a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente 

identificado, nela constando, obrigatoriamente: 
 

a) Razão Social, número do CNPJ, telefone/fax/mail/contato da empresa. 
 

b) Preço unitário e global expresso em moeda nacional, fixo e irreajustável pelo período de 24 

(vinte e quatro) meses, inclusas todas as despesas que forem devidas, para entrega 

CIF/Camaçari. 
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c) Prazo mínimo de validade da proposta de preço é de 120 (cento e vinte) dias, contados a 

partir da data de sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo. 
 

8.2 Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços: 
 

a) Os dados do representante legal, conforme modelo constante no Anexo V deste edital. No caso 

de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração com firma reconhecida em 

cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do outorgante e do 

outorgado, dando poderes para o outorgado assinar contratos. 

b) Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as 

remunerações decorrentes da prestação serviço em horas extras por parte dos empregados da 

contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, 

transporte de qualquer natureza, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos 

os custos com fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados. 
 

8.3 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

8.4 Os tributos incidentes sobre a execução do serviço deverão ser levados em conta, na formulação da 

Proposta de Preços da CONTRATADA, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 

avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 

competente. 
 

8.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 

alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre 

o objeto desta licitação, na forma da Lei. 
 

8.6 A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços, somente poderá ser sanada pelo representante 

presente à reunião de abertura do Envelope n.º 02, desde que apresente documento com poderes 

para tanto. 

 
8.7 As licitantes deverão, quando solicitado pela Comissão de Licitação, apresentar a Composição de 

seus preços unitários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.º 03 
 

a) Os documentos necessários à habilitação deverão estar com validade vigente na data de sua 

apresentação, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. Poderão ser 

apresentados em originais, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 

por servidor da unidade que realizará a licitação ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não 

sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos 

requeridos neste edital. 
 

b) Será considerada habilitada a licitante que preencher as condições de participação descritas no 

item 4 deste instrumento, e apresentar os documentos enumerados a seguir: 
 

9.1 Habilitação Jurídica 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
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c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

9.1.1 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, 

no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991. 

c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio da sede da licitante, 

ou outra equivalente, na forma da Lei. 

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 

180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a Legislação federal 

- Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

9.1.2 Os documentos exigidos para a habilitação no item 9.1 e seus subitens poderão ser 

substituídos pelo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL NO CADASTRO 

UNIFICADO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DE CAMAÇARI - CADFOR, expedido pela 

Secretaria da Administração do Município de Camaçari, sendo necessário que os 

mesmos encontrem-se listados no CADFOR, no prazo de validade, caso contrário, o 

licitante fica obrigado a apresentá-los. 

 
9.1.3 Qualificação Técnica 

a) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante prestou ou presta serviços 

especializados cujo objetivo visa obter economicidade, recuperação de créditos públicos e/ou serviços 

de pesquisa. 

a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da 

emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de 

quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da 

contratação.  
 

a.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 

Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios 

ou diretores da Concorrente. 
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b)  A capacitação técnico-profissional: de que a licitante possui em seu quadro permanente, uma 

equipe multidisciplinar, formado por profissionais de nível superior de no mínimo: 02 Advogados, 

com registro na OAB; 02 Contabilistas, com registro no CRC; 

b.1) A comprovação dar-se-á com a apresentação dos currículos dos profissionais contendo 
provas da formação acadêmica e do vínculo empregatício por meio de cópias autenticadas das 
Carteiras de Trabalhos e/ou Registro de Empregado ou ainda mediante Contrato de Prestação 
de Serviços com firma reconhecida das partes. No caso de sócios, a cópia do Contrato Social 
registrado na Junta Comercial. 

9.1.4 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, 
acompanhados de cópia do Termo de Abertura e Encerramento extraídos do livro diário, do 
último exercício social, já exigível, registrado na Junta Comercial da sede da licitante, ou 
autenticado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, para as empresas 
que utilizem o sistema eletrônico de escrituração, apresentados na forma da Lei, 
comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices 
oficiais na hipótese de encerrados a mais de três meses da data de apresentação da 
proposta, vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios. 

 
 

a.1) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, 
na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande 
circulação, ou cópia registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante, de: 

 

a) balanço patrimonial; 
b) demonstração do resultado do exercício; 
c) demonstração do fluxo de caixa; 
d) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
e) notas explicativas do balanço.  

 

a.2)  Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA), através de fotocópia 
do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; 

 

a.3)  Para as sociedades simples Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 
sede. Caso a Sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, 
deverá sujeitar-se às normas fixadas para as Sociedades Empresárias inclusive 
quanto ao registro no órgão competente de Registro do Comércio da Sede ou 
Domicílio da Licitante; 

 

a.4) Para as empresas que escrituram por meio do Sistema Público de Escrituração Digital 
– SPED, impressão dos seguintes arquivos gerados pelo referido sistema: 

 

a) termo de autenticação com a identificação do autenticador; 
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis; 
c) termo de abertura e encerramento; 
d) requerimento de autenticação de Livro Digital; 
e) recibo de entrega de Livro Digital. 
 

a.5) As Sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de um ano de 
existência deverão apresentar balanço conforme abaixo discriminado, com a 
assinatura do sócio – gerente e do contador devidamente registrado no respectivo 
conselho de classe profissional e autenticado no órgão de Registro do Comércio da 
sede ou do domicílio da licitante: 

 

 a) balanço de abertura, no caso de sociedades sem movimentação; 
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b) balanço intermediário, no caso de sociedades com movimentação; 

c) Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), sobre o 

valor global do lote, comprovado através do Balanço Patrimonial expedido na forma 

do subitem 11.2.4 deste edital. 

 
 d) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

9.2.3 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 
identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
(Modelo no Anexo VI deste edital). 

 
9.3 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas 

por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
9.4 A regularidade dos documentos exigidos no subitem 7.2.2 será confirmada a autenticidade por meio de 

consulta “on-line”. 
 

9.5 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 
ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e 
autenticação. 

 
9.6 Se a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação da filial, deverá 

apresentar os documentos relativos à prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a 
Seguridade Social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante. 
 

10. PROCEDIMENTO 
 

10.1 Os envelopes para participação desta licitação serão recebidos pela Comissão e a sessão será 

realizada em local, data e horários indicados no campo II – Dados do Edital, sendo recomendável a 

presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e 

desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste item. 

 

10.2. Abertura do Envelope n° 1 – Proposta Técnica 

10.2.1 Instalada a sessão e recebidas as credenciais dos representantes das empresas, o Presidente 
da Comissão fará a abertura dos Envelopes n° 01.  

10.2.2 Encerrada a etapa de credenciamento, não será admitida a participação de empresas 
retardatárias, salvo se com isso, concordarem expressamente e em unanimidade, os presentes, 
devendo essa circunstancia ficar consignada na Ata da Sessão.  

 

10.2.3 Após a rubrica dos documentos, a Presidente franqueará a palavra às licitantes, para 
observação, reclamação ou impugnações que entenderem cabíveis sobre as propostas técnicas, as 
quais serão consignadas de imediato na ata da sessão. A comissão poderá divulgar o resultado no 
Portal de Compras ou designar sessão para esse fim.  

10.2.4 Os Envelopes nº 02 e nº 03, ficarão sob a guarda da Comissão, devidamente lacrados e 
rubricados nos lacres pela Comissão e licitantes.  

10.2.5 Após a divulgação do resultado do julgamento da classificação das propostas técnicas, a Comissão 
concederá o prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, permanecendo em seu 
poder devidamente lacrados os Envelopes nº 02 e nº 03 de todas as empresas. Se todos os 
licitantes abrirem mão de prazo recursal, o Presidente da Comissão dará prosseguimento à 
sessão passando à abertura do Envelope nº 02.  
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10.2.6 A abertura dos Envelopes nº 02 e nº 03 das empresas tecnicamente classificadas, serão 
realizadas em sessão pública para a qual todas as licitantes serão convocadas através de e-mail e do 
portal de compras do município. 

10.2.7 No caso da desclassificação de todas as licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de novas propostas, sanadas as falhas que levaram à sua 
desclassificação. 

 10.2.8 Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e não aceitos.  
 
10.3 Abertura do Envelope n° 02 – Proposta de Preço 
 

10.3.1 Concluído o exame dos documentos do Envelope n°01, a Comissão fará a abertura dos Envelopes 
n°02, em nova data e horário previamente designado. 

 
10.3.2 Abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas no Envelope nº 02. 
 
10.3.3 Leitura pelo Presidente da Comissão dos dados básicos das Propostas de Preços, cujos 

documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e por todos os presentes. 
 
10.3.4 Divulgado o resultado do julgamento da classificação das propostas de preços, a Comissão 

concederá o prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, permanecendo em seu 
poder devidamente lacrados os Envelopes nº 03, os quais deverão ser rubricados pela Comissão e 
por todos os licitantes presentes na sessão e devidamente registrado em ATA. 

 
10.3.5 Abertura do envelope nº 03, caso não haja interposição de recursos. 
 
10.3.6 Havendo recurso, os Envelopes n°03 ficarão sob a guarda da Comissão de Licitação até 

julgamento e aguardando sua abertura, em data e local a ser oportunamente comunicado. 
 
10.3.7 No caso da desclassificação de todas as licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 

(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, sanadas as falhas que levaram à sua 
desclassificação. 

 
10.3.7.1 Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e não aceitos. 
 
10.3.8 Os Envelopes n° 03, das licitantes que tiverem as suas propostas de preços desclassificadas, 

ficarão sob a guarda da comissão até a publicação do resultado da presente licitação, devidamente 
lacrados e rubricados nos lacres pela Comissão e licitantes. 

 
10.4 Abertura do Envelope nº 03 - Habilitação. 

 

10.4.1 Concluído o exame dos documentos do Envelope nº 01 e n°02, Proposta Técnica e Proposta de 
Preços, respectivamente, em nova data e horário, previamente designados e na presença dos 
licitantes, a Comissão fará a abertura dos Envelopes nº 03 – Documentos de Habilitação. 

 
10.4.2 Abertura do Envelope nº 03 – Habilitação, do licitante classificado em primeiro lugar, cujos 

documentos serão lidos e rubricados pelos membros da Comissão e licitantes. 
 
10.4.3 Retenção dos envelopes contendo a documentação de habilitação, devidamente lacrados, de todos 

os demais licitantes. 
 
10.4.4 Após a rubrica dos documentos, a Presidente franqueará a palavra aos licitantes, para 

questionamentos, observações e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis sobre os 
documentos de habilitação, os quais serão registrados em ata. 

 
10.4.5 Deliberação da comissão de licitação sobre a habilitação ou não do primeiro classificado. 
 



 

 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 –  Página 11 de 44  

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

10.4.5.1 No caso de inabilitação do primeiro classificado, convocação do segundo classificado, e assim 
sucessivamente na ordem de classificação, até a apuração de um licitante que atenda às exigências 
do edital, declarando-o vencedor. 

 
10.4.5.2 No caso da inabilitação de todas as licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) 

dias úteis para a apresentação de novos documentos, sanadas as falhas que levaram à sua 
inabilitação. 

 
10.4.5.3 Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e não aceitos. 
 
10.5 Declaração do licitante vencedor, abrindo-se o prazo previsto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, 

para interposição de recurso contra a habilitação e/ou inabilitação das licitantes. 
 
10.6 Das sessões do recebimento e da abertura dos envelopes, bem assim daquelas convocadas para a 

divulgação do resultado de recursos e de avaliação técnica, serão lavradas atas circunstanciadas, 
que serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes e nas quais 
poderão inserir observação e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis. 

 
11. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

11.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 

úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1º do art. 

41 da Lei 8.666/93. 
 

11.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o segundo 

dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em conformidade com o § 2º do 

art. 41 da Lei 8.666/93. 
 

11.3 O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, observado o disposto do art. 109 

da Lei 8.666/93, e deverá ser protocolado na recepção da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, 

no endereço constante no item III – DADOS DO EDITAL, no horário das 08h às 14h. 
 

11.4 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão apresentar suas 

contra razões, impugnando-os no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 

11.5 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

11.6 Apresentação de impugnação ou recurso intempestivo e/ou sem a devida comprovação da 

representação legal de quem assina, será considerada como solicitação de esclarecimento. 

 

12. JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO. 

 

a) O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste 

Edital, desclassificará ou inabilitará a licitante, respeitado o disposto neste edital. 
 

12.1 Critério de Julgamento de Proposta Técnica 
 

12.1.1 O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos 
deste Edital, desclassificará a respectiva licitante, respeitado o disposto neste edital. 

 
12.1.2 A Comissão Técnica  julgará as Propostas Técnicas e de Preços e classificará as licitantes 

pelo tipo de TÉCNICA E PREÇO, utilizando-se dos critérios definidos no item 7 e  subitens 
bem como os critérios previstos no  Anexo I deste Edital. 

 
12.1.3 Para o cálculo da Nota da Proposta Técnica será utilizada a fórmula descrita no  ANEXO I 

deste Edital. 
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12.1.4 Serão automaticamente desclassificadas as Propostas Técnicas apresentadas fora das 

condições e especificações deste Edital. 
 

12.1.5 No caso de empate após a avaliação final, pela aplicação da fórmula prevista no ANEXO I 
deste edital, será observado o disposto no art. 45 § 2.º da Lei Federal n.º 8.666/93, utilizar-se-
á o sorteio, em ato público, através de convocação dos licitantes. 

 
12.2 Critério de Julgamento de Proposta de Preços 
 

12.2.1 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, 
considerando-se os critérios estabelecidos neste Edital. 

 
a) Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os 

descritos por extenso.  
 

b) Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
 

c) Os valores deverão conter no máximo 02 (duas) casas decimais. 
d) Para o cálculo da Nota da Proposta de Preços (NP) será utilizada a fórmula descrita no 

no  ANEXO I deste Edital. 
 

12.2.2 Serão desclassificadas as propostas: 
 

a) Que apresentarem na planilha orçamentária, preços unitários e totais superiores aos 

máximos admitidos na planilha do órgão. 

 

b) Apresentar divergência entre os quantitativos na planilha da licitante em relação à 

planilha do Município. 

 

c) Que deixar de atender a quaisquer das condições contidas no edital, omissão, 

irregularidade ou defeitos que dificultem o julgamento objetivo. 

 

d) Preços manifestadamente inexeqüíveis. 

 

12.2.3 Até a assinatura do Contrato, poderá a Comissão de Licitação desclassificar a proposta da 

licitante, em despacho motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo 

de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao 

julgamento desta licitação que revele inidoneidade ou incapacidade financeira, técnica ou 

administrativa. 

 

12.2.4 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o tiver apresentado, 

ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de 

demais sanções cabíveis. 

 
12.2.5 Os erros materiais irrelevantes poderão ser objetos de saneamento, mediante ato motivado do 

Presidente. 
 

12.2.5.1 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa 
a idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta. 

12.2.6 Para o cálculo da nota final (NF) de cada proposta será utilizada a fórmula descrita no  ANEXO 
I deste Edital. 

 
12.2.7 Terá sua proposta classificada a licitante que apresentar a maior Nota Final (NF). 
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12.2.8 Se não for possível a divulgação do resultado da licitação na sessão da licitação, esta se dará 
através de divulgação no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.com.br) 
e/ou Diário Oficial.  

 
12.3 Critério de Julgamento da Habilitação 

 

12.3.1 Serão habilitadas as licitantes que atenderem todas as exigências deste edital. 
 

12.3.2 A licitante que deixar de atender às condições de habilitação contidas neste edital, apresentar 

documento(s) incompleto(s), ilegível (is), com borrões, rasuras, entrelinhas, ou, ainda, com 

seus prazos de validade vencidos será inabilitada. 
 

12.3.3 A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação da licitante deverá ser 
comunicada imediatamente à Comissão de Licitação, no momento que ocorrer. 

 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1 A Administração reserva-se o direito de adjudicar ou não, total ou parcialmente, o(s) serviço(s) 

incluído(s) nesta licitação, não havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a 

reclamação ou indenização, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, respeitando-se os limites 

da Lei. 

 

13.2 A Comissão apresentará ao Prefeito Municipal todo o processo de licitação, contendo parecer 

conclusivo para fins de homologação e adjudicação. 

 

14. INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

14.1 Após homologada a licitação, o Município de Camaçari convocará o adjudicatário para assinar o 

Contrato, via  e-mail, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação. Este 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador. 

 

14.2 Havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado no item 

anterior é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para assinar o Contrato ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser 

examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias. 
 

14.3 Não será permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do 

objeto desta licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 

14.4 No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento que comprove sua 

representação legal.  

 

14.4.1 No caso do sócio deverá ter poderes de administração, apresentando o contrato social, as 

alterações posteriores e documento oficial de identificação.  

 

14.4.2 No caso de procurador, deverá apresentar procuração devidamente reconhecida em 

cartório, com poderes para assinar contrato e retirar Nota e Empenho, em nome da 

empresa e documento oficial de identificação. 
 

14.5 O contrato a ser firmado obedecerá a minuta constante no Anexo IV deste Edital. 
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14.6 Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser CONTRATADA deverá prestar garantia de 

5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 

56, § 1º incisos I, II e III da Lei Federal 8.666/93. 

 

14.7 A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar 

sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se 

houver). 
 

14.8 No caso de opção por Título da Dívida Pública, este documento deverá: 
 

a) ser apresentado e entregue em original; 
 

b) estar acompanhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, com no 

máximo doze meses da data de emissão, no qual esta informará sobre a exeqüibilidade, valor 

e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate; 

c) dar cobertura exclusivamente ao contrato celebrado. 

 

14.9 A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro 

do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, e as supressões resultante de 

acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

14.10 Tratando-se de contrato de menos de um ano, na forma da lei, os preços propostos serão 

considerados fixos e irreajustáveis no prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

15. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

15.1 O prazo de execução dos serviços está indicado no Item IV – Dados deste Edital. 

 

15.2 A gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria da Fazenda, para verificação 

do cumprimento das Clausulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 

cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos 

compromissos e obrigações assumidas perante a CONTRATANTE. 

 

15.3 Competirá ao representante da Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari, proceder ao 

acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em termos definitivos, sua 

conclusão. 

 

15.4 Os serviços serão autorizados mediante Ordens de Serviço que instruirão a execução progressiva 

dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados. 

 

15.5 O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria da Fazenda do Município de 

Camaçari e estabelecerá expressamente a relação e prazos para execução dos serviços 

autorizados. 

 

15.6 O executante deverá estar informado sobre a natureza dos serviços, suas condições gerais e 

demais fatores que possam influir na mesma, antes da elaboração das propostas, comparando e 

verificando minuciosamente todos os elementos técnicos fornecidos. 
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16. PAGAMENTO 

 

16.1 O pagamento será realizado pela CONTRATANTE nas condições indicadas no Item VI – Dados do 

Edital.  

 

16.2 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 

decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em 

que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.  

 

16.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preço. 

 

17. OBRIGAÇÕES 
 

17.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA estão elencadas na Cláusula Oitava do 

Anexo IV – Minuta do Contrato, e fazem parte deste edital, independente de transcrição. 

 

18. RESILIÇÃO 

 

18.1 Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 

 
 

19. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 

 

19.2 A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal. 

 
20. SANÇÕES 

 
20.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses elencadas nos Art. 81 a 85 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

será aplicado a correspondente sanção, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 

processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 

20.2 A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sansões elencadas na Cláusula Décima do Anexo 

IV – Minuta do Contrato, que é parte integrante deste edital independente de transcrição, na 

hipótese de descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos, graduadas conforme a 

gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após prévio processo 

administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 
 
21. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 E ALTERAÇÕES POSTERIORES). 

 

21.1 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 e alterações posteriores, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 
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21.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogável 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. 

 

21.1.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 21.1.1, implicará na inabilitação 

do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

da Lei Federal no 8.666/93. 

 

21.1.2.1 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de 

Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha 

apresentado a melhor proposta, ou revogar a licitação.  

 

21.2 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.  

 

21.2.1 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. 
 

21.3  Para efeito do disposto no item 21.2, 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 a 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 21.2.1, 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 21.2.1, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 
 

21.4  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 21.3, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

21.5 O disposto nos itens 21.2 e 21.3 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

21.6 Independente do disposto nos itens 21.2 e 21.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

após a convocação sob pena de preclusão. 

 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1  Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os 

responsáveis pela licitação, querem direta ou indiretamente. 
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22.2  A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 

deste edital e seus anexos. 
 

22.3  A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Secretária da Fazenda 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, 

comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 
 

22.4  É facultado ao Presidente ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

22.5 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo Presidente, sob pena de desclassificação ou inabilitação. 
 

22.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua 

proposta. 
 

22.7  As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

 

22.8  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em 

Diário Oficial e preferencialmente no Portal de Compras do Município 

www.compras.camacari.ba.gov.br. 

 

22.9 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço e telefone, bem 

como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual 

tentativa frustrada de comunicação. 
 

22.10 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Presidente com base na legislação 

vigente. 
 

22.11 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 

22.12 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital, poderão ser feitos à Comissão Central 

Permanente de Licitação – COMPEL, através do telefone/fax (71)3621-6717/6880 ou e-mail: 

compelpmc@gmail.com, até dois úteis antes da sessão. 

 

22.13 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de 

quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja 

 

 

Camaçari – Bahia, 11 de março  de 2021. 

 

________________________________ 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente da COMPEL  
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TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2021 - COMPEL 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. PROJETO BÁSICO PARA ORIENTAR A AÇÃO: 

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em consultoria operacional para formular, 
implantar e executar procedimentos técnicos de auditagem, qualificação e recuperação/compensação de 
créditos oriundos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), referente ao exercício de 
2016, em favor do Município de Camaçari, em todos os seus Órgãos e Entidades que compõem a 
Administração Direta e Indireta. 

2. OBJETIVO GERAL 

Recuperação/compensação de créditos de valores recolhidos indevidamente ou a maior pelo Município de 
Camaçari a título de PASEP. 

A contratada terá responsabilidade de elaborar e executar todas as atividades especificadas neste Termo de 
Referência, bem como outras que se façam necessárias. 

3. JUSTIFICATIVA 

A Prefeitura Municipal de Camaçari, com o objetivo de buscar o equilíbrio financeiro visando o bem estar social 
e o crescimento econômico do Município, reconhece a urgente necessidade de dar andamento às formas 
legais tanto de redução do endividamento do Município como também de obtenção de recursos financeiros que 
em função das alterações ocorridas na legislação específica à disposição desta Prefeitura Municipal. 

 Para tanto, visualiza-se a necessidade de realização de um conjunto de ações específicas com o intuito de 
identificar eventuais créditos pagos indevidamente a serem recuperados, bem como ações de auditagem, 
qualificação de incorreções em desfavor do Município e levantamentos de dados necessários à ação 
administrativa. 

 Em função da especificidade da matéria envolvida e da amplitude de possível repercussão, faz-se necessário 
a contratação de um conjunto de serviços especializados e ferramentas que possibilite, por um lado, o 
ressarcimento ou compensação de créditos, e, por outro lado, a redução de passivos desta Prefeitura 
Municipal, incluindo suas entidades da Administração Indireta. 

Dentre as possibilidades apontadas, em função da correlação existente entre os serviços e as possibilidades 
de constituição e recuperação de créditos e/ou de redução dos passivos, e diante do ineditismo de tais 
serviços, os mesmos estão especificados nos itens seguintes, conforme o grau de interdependência e 
correlação de atividades existentes. 

 Importante se faz mencionar a Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF), que estabelece normas de Finanças Públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, a qual explicitou em seu art.11, que constituem requisitos essenciais de 
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente Federado. 

 A gestão fiscal responsável, preconizada na Lei de Responsabilidade Fiscal, à semelhança do dispositivo 
acima apontado, inspira, ainda, a necessária e efetiva composição da totalidade de ativos pertencentes ao Ente 
federado. Acresça-se, por oportuno, que a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, denominada Lei de Crimes 
Fiscais (LCF), previu sanções penais exclusivas e pessoais ao administrador público que não observar e 
cumprir as regras estabelecidas na LRF nesse sentido. 
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Com efeito, ao penalizar o mau administrador que não recebe a totalidade dos tributos lançados, pune também 
de maneira sutil, mas não branda, aquele que renuncia à receita dos Cofres Públicos, inclusive, pela não 
recuperação dos ativos disponíveis na medida em que desestabiliza o equilíbrio das contas. 

 Assim, tendo em vista os limites impostos pela LRF e os princípios da boa governança, tem-se a necessidade 
de se procurar a mais valia na gestão dos ativos, mas também dos passivos municipais. 

 Dessa forma, necessário se faz a efetivação de um planejamento que busque efetuar uma gestão efetiva dos 
passivos municipais, mas também que tenha por objetivo identificar eventuais direitos como uma forma 
complementar de ajustamento que o Município deve buscar para melhorar seu desempenho e melhor atender 
o interesse público. 

 Isto porque, uma vez recuperados/compensados os valores pagos a maior ou indevidamente pelo Erário 
Municipal, os débitos minorados ou identificados aumentarão a capacidade de investimento com recursos 
próprios do Município de modo a viabilizar a implantação e alavancagem de outras ações governamentais para 
atender as demandas reclamadas pela população. 

 Nesse contexto, a execução de medidas para revisão de dívidas e recuperação de créditos é complemento e 
não substituto dos programas de saneamento das contas já executados por este Município, baseados 
principalmente na austeridade de despesas, aos quais deve se somar, tendo em vista sua metodologia 
totalmente diversa. 

 Ressalte-se, ainda, que não há necessidade de criação de uma estrutura orgânica e própria para realização 
desse trabalho, vez que estes gerariam custos desnecessários à estrutura municipal. 

Além disso, o tempo necessário para treinamento, implantação, ajustes, correção de procedimentos e a efetiva 
recuperação de valores tornaria a operação demasiadamente onerosa, podendo, inclusive, frustrá-la, vez que 
se trata de serviço complexo, e cujos valores a receber tem natureza tributária, sujeitos, portanto, ao marco 
quinquenal prescritivo, prazo máximo para reavê-los. 

 Diante do exposto, se faz necessário o levantamento dos créditos a que faz jus o Município de Camaçari, 
referentes ao Programa de Apoio à Formação do Patrimônio do Servidor Público/ PASEP, junto à Secretaria da 
Receita Federal, para compensação/recuperação dos mesmos créditos, em  função de recolhimento indevido 
ou a maior no período compreendido, estimado em função da data do contrato, dos últimos 5 (cinco) anos 
(interim prescricional). 

 Reiteramos que a finalidade da contratação baseia-se na recuperação dos valores recolhidos indevidamente, 
em detrimento do entendimento da Receita Federal do Brasil, através da Coordenação Geral de Tributação – 
COSIT, a qual emitiu a Solução de Divergência nº 12 de 15 de abril de 2011, interpretando que algumas 
receitas correntes e transferências de capital arrecadadas pelo Município, não devem ser inclusas na base de 
cálculo para apuração do tributo PASEP, haja vista que tais receitas já foram tributadas, evitando, assim a 
caracterização do bis in idem. 

 Por fim, a análise supra referida, demanda experiência técnica específica em virtude da excepcionalidade do 
serviço a ser realizado, já que o objeto se caracteriza por tarefas que não fazem parte da rotina dos servidores 
efetivos, bem como demandam conhecimento em área específica e experiência prévia. Ademais, vê-se a 
impossibilidade da realização do serviço por um profissional padrão, já que o objeto não está dentro de suas 
atribuições regulares, face à complexidade da tarefa a ser realizada, o que confere especificidade ao serviço a 
ser contratado. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

ITE M: 1 UN: SERV. 

VALOR ESTIMADO A RECUPERAR /COMPENSAR R$: 1.027.126,23 (um milhão, vinte e sete mil, cento e 
vinte e seis reais e vinte e três centavos). 
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 DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados consultoria operacional 
para formular, implantar e executar procedimentos técnicos de auditagem, qualificação e recuperação de 
creditos oriundos do PASEP. 

 PERCENTUAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS R$: 20,00% (Média de Mercado). 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 205.425,25 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e 
cinco centavos). 

 VALOR GLOBAL MÁXIMO DA PROPOSTA: R$ 205.425,25 (duzentos e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco 
reais e vinte e cinco centavos). 

Estudo completo para levantamento de dados, mediante apresentação de pareceres e relatórios, 
preparação, encaminhamento e acompanhamento administrativo da recuperação financeira dos valores 
recolhidos indevidamente, a título de contribuições ao PASEP, embasados nos atos normativos emitidos 
pela Receita Federal do Brasil. 

Etapa 1 – Levantamento (quantificação) e análise de todos os pagamentos realizados a maior ou 
indevidamente à Receita Federal do Brasil, à título de PASEP, no período de 2016; 

Etapa 2 – Determinação e atualização dos créditos de PASEP em favor do Município; 

Etapa 3 – Elaboração de Notas Técnicas, Planilhas e Relatórios demonstrando que o Município pagou 
indevidamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a título de PASEP; 

Etapa 4 – Elaboração e acompanhamento dos pedidos, via PER/DCOMP, para processos administrativos 
de recuperação dos valores recolhidos indevidamente ou a maior a título de PASEP. 

Etapa 5 – Compensação dos créditos em favor do Município de Camaçari, com débitos vencidos ou 
vincendos, proibição da inclusão no CADIN e retaliações.  

Estudo completo para levantamento dos créditos do Município, a título de PASEP – Programa de Apoio à 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – junto à Secretaria da Receita Federal para compensação 
dos mesmos créditos, em função de recolhimento indevido ou a maior no período. 

prescricional em relação a da data do contrato, estimado para o ínterim. 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trabalho técnico de pesquisa dos procedimentos adotados e de análise da execução orçamentária do 
CONTRATANTE, desenvolvendo estudos, levantamentos e planilhamentos através de métodos e 
programas de trabalho, para a definição dos conceitos básicos do correto pagamento dos valores devidos 
ao PASEP – Programa de Apoio à Formação do Patrimônio do Servidor Público; 

Administração de produção, supervisão e gerenciamento de todas as ações a serem desenvolvidas na 
execução dos trabalhos constantes neste processo licitatório, bem como das ações a serem 
desempenhadas pela CONTRATADA através de seus funcionários, contratados e prestadores de serviços 
para o atendimento de exigências complementares que se interliguem com o objeto desta licitação; 

consideram-se serviços complementares que se interligam com o objeto desta licitação, todos aqueles que 
direta ou indiretamente possam interferir na execução normal e regular do objeto desta licitação, 
principalmente no fluxo de recebimento de recursos financeiros da compensação do PASEP. Entre eles 
podemos citar, emissão e renovação da CND – Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições 
Federais; 
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Monitoramento dos créditos com a checagem dos valores compensados, levando-se em consideração as 
informações prestadas quando do envio do requerimento de compensação 

Assessoria e consultoria durante a execução dos serviços, para dirimir dúvidas com relação ao processo 
de compensação e para apoiar o Município onde a licitante vencedora puder contribuir com sua experiência 
e conhecimento; 

Reuniões MENSAIS de posicionamento e acompanhamento do processo de compensação junto aos 
responsáveis internos da Contratante; 

A Contratada será responsável pela defesa do Município perante todas as esferas administrativas junto à 
Receita Federal do Brasil, bem como será de sua inteira responsabilidade, eventuais multas, juros e outros 
encargos financeiros resultantes da não homologação do processo de compensação. 

A execução dos serviços constantes nestes itens é de responsabilidade EXCLUSIVA da CONTRATADA, 
ressalvada a competência da Procuradoria Geral do Município nos termos da Lei Complementar nº 06 de 29 
de maio de 1992. 

PRODUTOS 

Estão definidos como produtos desse trabalho: 

Parecer contendo as técnicas de organização para a consecução dos trabalhos; 

Relatório contendo plano de normas e procedimentos que serão observadas pelos funcionários da licitante 
vencedora e da Prefeitura Municipal de Camaçari para a execução dos serviços licitados neste 
Instrumento; 

Relatórios gerenciais MENSAIS de acompanhamento do trabalho, indicando as atividades realizadas no 
período, os entraves identificados, os respectivos encaminhamentos, bem como os resultados parciais; 

Relatórios Financeiros mensais, a partir do primeiro crédito em conta corrente do Município ou da 
compensação mensal dos valores recuperados, detalhando os valores recuperados, compensado mês a 
mês; 

Relatório Final Consolidado informando o resumo das ações desempenhadas e suas consequências, 
inclusive as financeiras e o detalhamento da situação perante a compensação que fizeram parte do objeto 
desta licitação e; 

Relatório de Encaminhamento, apontando as ações que devem ser implementadas pela CONTRATANTE 
após o término do 

SUPERVISÃO DOS TRABALHOS 

A supervisão dos trabalhos ficará a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ. 

METODOLOGIA 

ENFOQUE METODOLÓGICO E PLANO DE TRABALHO (EMPT) (máximo de dez páginas) – Deverá ser 
feita uma abordagem sobre o Plano de Trabalho proposto para a execução dos serviços, com ênfase para a 
metodologia a ser aplicada. Deverá ainda, ser apresentado fluxograma de andamento das atividades com o 
respectivo cronograma dos serviços e organograma proposto, em conformidade com as etapas apontadas 
nas especificações e quantitativos elencados do Termo de Referência. 
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ETAPA 1: LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS 

Confecção de Relatório pela CONTRATADA com as técnicas de organização e descrição dos métodos e 
programas de trabalho; 

ETAPA 2: PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA NECESSÁRIA 

Busca de informações, através da análise dos documentos do Município com o Tribunal de Contas 
dos  Municípios, Balanços Gerais do Município e Balancetes Mensais; 

Montagem do banco de dados básico; Criação de rotinas de procedimentos; 

 Identificação dos pagamentos efetuados indevidamente ou a maior e dos débitos ainda pendentes em face da 
contribuição impugnada; 

 Elaboração de Laudo Pericial com os quesitos necessários para corroborar os valores levantados no 
Planejamento Tributário; 

 Atualização dos créditos conforme os critérios legais, e de acordo com os índices e Tabelas atualizadas 
disponibilizadas pelo sistema PER/DCOMP e identificação das hipóteses de recuperação. 

ETAPA 3: REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Aglutinação dos dados e confronto das bases, para o levantamento da situação do Município de Camaçari em 
face do PASEP – crédito/débito, por exercício, de acordo com a ordem de prioridade estabelecida; 

 Demonstração e documentação das diferenças apuradas em favor do Município ou dos saldos existentes sob 
sua responsabilidade; 

 Apreciação conjunta com os gestores da CONTRATANTE, em face das alternativas e possíveis hipóteses de 
confronto dos créditos/débitos (compensação com débitos vencidos ou vincendos); das alternativas de gestão 
da recuperação dos valores recolhidos indevidamente, ou repetição do indébito; Proposição administrativa das 
medidas necessárias a viabilizar a recuperação dos valores apurados em benefício (direto ou indireto) do 
Município via Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou  Reembolso e Declaração de Compensação 
- PER/DCOMP junto à Receita Federal e, conforme o caso, a indicação da necessidade de proposição judicial 
a ser interposta pela Procuradoria Geral do    Município (PGM). 

 ETAPA 4: ACOMPANHAMENTO 

Gestão administrativa dos serviços e trabalhos desenvolvidos; 

Verificação dos Despachos Decisórios no Programa PER/DCOMP; Análise de inconformidades por ventura 
existentes; Acompanhamento da revisão dos valores na seara administrativa; 

 Caso necessário, acompanhamento judicial do estado do processo, do necessário encontro de contas e/ou da 
repetição dos valores recolhidos sem causa legal válida, sem prejuízo das competências da Procuradoria Geral 
do Município. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão julgadas por meio do índice final (IF), assim entendido como a soma do produto da 
pontuação. 

 



 

 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 –  Página 23 de 44  

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL 

DA PROPOSTA COMERCIAL: 

As propostas serão julgadas por meio do índice final (IF), assim entendido como a soma do produto da 
pontuação técnica e de sua pontuação comercial, pelos seus respectivos preços, conforme fórmula abaixo. 

IF = PT x 0,6 + PC x 0,4 

Será considerada classificada em primeiro lugar, a proposta de que contiver o maior IF. 

O critério das propostas comercial será o de MAIOR DESCONTO, obtido com a aplicação, 

VT = VE x VA 

Primeiramente, da seguinte fórmula: 

Onde: 

VT (Valor Total) = Valor total que a licitante receberá pelas atividades realizadas, sendo que a maior pontuação 
será declarada à empresa que propuser o menor VT (valor total). 

 VE (Valor de Êxito) = Êxito, assim definido como sendo a efetiva entrada de recursos para o Município ou o 
montante do êxito econômico, compreendido como a obtenção de redução e abatimentos de obrigações sem 
correspondente ingresso de recursos para o Município, sendo que por se tratar de valor a ser estabelecido 
posteriormente, será equivalente a R$ 1,00 (um real) indistintamente para todos os licitantes. 

 VA (Valor Apurado) = Valor a ser fixado pelos licitantes, equivalente a no máximo R$ 0,20 (vinte centavos de 
real), que para todos os efeitos é o valor estimado, bem como o critério máximo para aceitabilidade dos preços 
(art. 40, inciso X da Lei Federal nº 8.666/1993), para cada R$ 1,00 (um real) recuperado relativo aos valores 
referentes ao êxito financeiro e/ou econômico apurados na forma definida no valor de êxito. 

As propostas serão classificadas por ordem de preço, sendo em primeiro lugar a de menor VT e em último a de 
maior VT. A primeira classificada (menor preço) receberá nota 10 (dez). As demais receberão nota menor, 
obtida da seguinte forma: 

NC = (MP/PP) x 10 

Onde: 

NC = Nota Comercial MP = Menor VT 

PP = VT da Proposta de Preço Sob Avaliação 

Para a pontuação da proposta comercial, a CPL aplicará a seguinte fórmula para calcular a Nota Financeira 
(NF): 

NF = 80+20 (Vo – PL)/Vo onde: 

NF – Nota financeira obtida pela Licitante PL – Preço ofertado pela Licitante 

Vo – Valor dos serviços estimado pelo Contratante – constante do Instrumento A NF estará limitada a 100. 

 No caso de divergência de valores resultantes de multiplicação entre as quantidades ofertadas x preço unitário 
e o preço total, a Comissão procederá à nova multiplicação, e considerará novo valor obtido. 
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 Não serão levadas em consideração, vantagens não previstas neste Instrumento, nem ofertas sobre as 
propostas dos demais licitantes. 

 Será proclamada vencedora desta licitação a licitante que apresentar proposta que, atendendo todas as 
condições do Instrumento e seus componentes, obtiver a maior NOTA FINAL - N conforme a fórmula 
estabelecida a seguir: 

N = 0,8 NT + 0,2 NF onde: 

N – nota final da proposta; 

NT – nota técnica obtida pela licitante; e 

NF – Nota financeira (de preço) obtida pela licitante. 

Os cálculos da Nota Técnica, Nota Financeira e da Nota Final, deverão ser feitos sem arredondamento e com 2 
(duas) casas decimais. 

Havendo absoluta igualdade na média obtida por duas ou mais licitantes, o critério desempate será pela 
análise de desempenho dos itens contidos na Proposta Técnica, na presença das licitantes. 

Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

1. não atenderem às exigências deste Instrumento; 

2. apresentarem preços global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
praticados no mercado; 

3. apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrado sua viabilidade através de documentação; 

4. apresentarem preços superiores aos discriminados neste. 

Serão consideradas manifestamente inexeqüíveis, segundo o § 1º do artigo 48 da Lei 8.666/1993, propostas 
comerciais com valor global inferior ao limite de 70% (setenta por cento) do valor da média aritmética dos 
valores das propostas comerciais de todas as proponentes que apresentarem propostas com preços superiores 
a 50% do valor de referência apresentado no Anexo I deste Instrumento. 

Quando todas as propostas comerciais forem desclassificadas a Comissão poderá, mediante autorização 
expressa do titular da origem da licitação, fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para à apresentação 
de outras propostas escoimadas das causas que provocaram a desclassificação. 

DA PROPOSTA TÉCNICA: 

A pontuação técnica é dividida em 02 (dois) segmentos: experiência técnica e experiência profissional da 
equipe, sendo melhor classificada aquela que obtiver maior pontuação, de acordo com os seguintes quadros. 

Experiência Técnica (ET) - Comprovada mediante atestados ou contratos 

EXPERIÊNCIA TÉCNICA (ET) (máximo de trinta páginas) – Comprovação de Experiência Técnica, mediante 
atestados ou contratos com a Administração Pública Direta Federal, Estadual ou Municipal ou órgão da 
Administração Indireta vinculado à União, Estados ou Municípios; atestados ou contratos em Município com 
população de até 100.000 (cem mil) habitantes; atestados ou contratos em Municípios com população entre 
100.001 (cem mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes. 
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ITEM: Administração Pública Direta Federal, Estadual ou Municipal, ou órgão daAdministração Indireta 
vinculado à União, Estado ou Município. 

PONTOS POR ITEM: 3 pontos PONTUAÇÃO MÁXIMA: 15 pontos 

ITEM: Atestados ou Contratos em Município com população de até 100.000 mil habitantes. PONTOS POR 
ITEM:3 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA:15 pontos 

ITEM: Atestados ou Contratos em Município com população entre 100.001 e 500.000 mil habitantes. 

PONTOS POR ITEM: 10 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 20 pontos 

Total Máximo de Pontos ET: 50 pontos 

ITEM ADVOGADO: Participação em consultoria Técnica relacionada ao objeto deste Instrumento e Termo de 
Referência 

 ITEM CONTADOR: Participação em consultoria Técnica relacionada ao objeto deste Instrumento e Termo de 
Referência 

PONTOS POR ITEM: 1ponto PONTUAÇÃO MÁXIMA: 5 pontos 

ITEM ADVOGADO: Pós-graduação Doutorado em Direito Público/Administrativo/ Constitucional/ 
Previdenciário/Tributário. 

 ITEM CONTADOR: Pós-graduação em Contabilidade Pública/Contabilidade Fiscal e Tributária/ Controladoria 
e Finanças. 

PONTOS POR ITEM: 2 pontos PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 pontos 

ITEM ADVOGADO: Mestrado em Direito Público/Administrativo/Constitucional/  Previdenciário/Tributário. 

 ITEM CONTADOR: Mestrado em Contabilidade Pública/Contabilidade Fiscal e Tributária/ 

Controladoria e Finanças. 

PONTOS POR ITEM: 5 pontos PONTUAÇÃO MÁXIMA: 15 pontos 

ITEM  ADVOGADO:Doutorado em Direito Público Administrativo/Constitucional/ Previdenciário/Tributário. 

 ITEM   CONTADOR:Doutorado  em  Contabilidade  Pública/Contabilidade Fiscal e Tributária/ Controladoria e 
Finanças. 

 PONTOS POR ITEM: 5 pontos PONTUAÇÃO MÁXIMA: 20 pontos 

Total Máximo de Pontos EP: 50 pontos 

Experiência Profissional (EP) - Comprovada mediante curriculum acompanhado de certificados. 
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(*) Com vínculo empregatício oficial, comprovado mediante Contrato de Prestação de Serviços, CTPS ou 
vinculação societária junto à Licitante. 

Objetiva comprovar a experiência dos profissionais de nível superior na execução de Projetos de Recuperação 
de Crédito oriundo do PASEP, junto à Receita Federal do Brasil, devendo ser apresentados os documentos 
abaixo listados: 

Equipe técnica com a composição mínima constante no quadro apresentado abaixo: 

Profissionais Quantidades: ADVOGADO 02 CONTADOR 02 

Experiência profissional comprovada mediante curriculum vitae acompanhada de certificados: 

ADVOGADO: 1. Participação em consultoria Técnica relacionada ao objeto deste Instrumento e Termo de 
Referência. 

 CONTADOR: 1. Participação em consultoria Técnica relacionada ao objeto deste Instrumento e Termo de 
Referência. 

ADVOGADO: 2. Pós-graduação Doutorado em Direito Público/Administrativo/Constitucional/ 
Previdenciário/Tributário. 

CONTADOR: 2. Pós-graduação em Contabilidade Pública/Contabilidade Fiscal e Tributária/Controladoria e 
Finanças. 

ADVOGADO: 3. Mestrado em Direito Público/ Administrativo/Constitucional/ Previdenciário/Tributário.  

CONTADOR: 3. Mestrado em Contabilidade Pública/ Contabilidade Fiscal e Tributária/Controladoria e 
Finanças. 

ADVOGADO: 4. Doutorado em Direito Público/Administrativo/Constitucional/ Previdenciário/Tributário.  

CONTADOR: 4. Doutorado em Contabilidade Pública/Contabilidade Fiscal e Tributária/Controladoria e 
Finanças. 

A Pontuação Técnica (PT) de cada licitante será a soma das pontuações obtidas para os itens: Experiência 
Técnica (ET), e Experiência Profissional (EP) segundo a formula abaixo, sendo desclassificados os licitantes 
que obtiverem (PT) inferior a 60 (sessenta) pontos. PT = ET + EP 

Para cada item, os pontos serão atribuídos, observados os critérios a seguir: EXPERIÊNCIA TÉCNICA – (ET) - 
(PONTUAÇÃO MÁXIMA: 50 PONTOS) 

Este item será julgado segundo a análise dos atestados/contratos, relativos a todos os subitens, segundo a 
coerência, validade e aderência ao objeto e escopo dos serviços, e pontuados individualmente, tendo como 
referência a pontuação indicada neste instrumento convocatório. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EP) - (50 pontos) 

Para cada profissional indicado será avaliada a sua experiência e atuações anteriores de forma a identificar o 
grau de conhecimento e capacidade de contribuir para a realização dos trabalhos. Para isso, as proponentes 
deverão apresentar o currículo de cada componente da equipe técnica de nível superior, que não deverá 
estender-se além de 3 (três) páginas. Nele deve ser apresentado tão somente a experiência do profissional, em 
atividades correlatas à função para ele prevista nesta Licitação. Para cada profissional deverão ser 
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apresentadas as atividades desenvolvidas nos últimos cinco anos comprovando sua experiência em serviços 
de gênero semelhante aos propostos neste Instrumento. 

Será classificada tecnicamente, a licitante cujo resultado final da avaliação de sua proposta técnica, alcançar 
média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

Será desclassificada a proposta técnica que: 

1. Não atender às exigências contidas neste instrumento e/ou impuser condições; 

2. Na avaliação técnica obtiver média inferior a 60 (sessenta) 

Quando todas as propostas forem desclassificadas a Comissão poderá, mediante autorização expressa do 
titular da origem da licitação, fixar aos licitantes o prazo de 08 dias úteis para à apresentação de outras 
propostas escoimadas das causas que provocaram a desclassificação. 

 RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR que comporão a equipe técnica, a 
qualificação de cada um deles, bem como a indicação expressa da atribuição de cada um. 

É vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico/Coordenador por mais de uma 
licitante, tal fato desqualificará todas as licitantes envolvidas. 

CURRICULUM VITAE DE CADA PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR, que não 
deverá estender-se além de 3 (três) páginas. Nele deve ser apresentado a experiência do profissional, em 
atividades correlatas à atribuição para ele prevista. Para cada profissional deverão ser apresentadas as 
atividades desenvolvidas comprovando sua experiência em serviços de gênero semelhante aos propostos no 
Termo de Referência. 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO que ateste e/ou certifique que os profissionais de nível superior, que 
comporão a Equipe Técnica para realizar os serviços técnicos objeto desta licitação, atendem aos requisitos 
mínimos exigidos no item 02 (EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA), tais como: 

Diploma ou Certificado de conclusão de curso de graduação; Registro no Conselho da Classe; 

 Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação Stricto Senso/ Latu Sensu; ATESTADOS 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que o profissional possui 
experiência em Atividades de Recuperação de Créditos do PASEP junto à Receita Federal do Brasil, com a 
respectiva atribuição que irá exercer. 

 O(s) atestado(s) deve(m) conter as seguintes informações: expedidos pelos órgãos/entidades contratantes, 
contendo a localização e identificação dos serviços executados, nome do contratado, especificações e demais 
dados técnicos, firmado(s) pela autoridade máxima responsável pelo órgão/entidade contratante. 

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL, assinada por cada técnico, concordando com sua inclusão na equipe de trabalho 
da proponente (e somente dela), especificando a licitação a que se refere esta declaração e a função a ser 
desempenhada; 

 O resultado da avaliação técnica (RT) será obtido pela soma dos resultados de cada item de pontuação 
técnica conforme quadros de cálculo definidos acima. 

RT = ET + EP 

Onde: 

RT = Resultado da Avaliação Técnica ET = Experiência Técnica 
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EP = Experiência Profissional 

13.2.1 A pontuação técnica (PT) final será medida na escala de 100, da seguinte forma: PT = (RT/MRT) 

Onde: 

PT = Pontuação Técnica Final 

RT = Resultado da Avaliação Técnica 

MRT = Maior Resultado da Avaliação Técnica entre as propostas analisadas 

COMPETÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA A SER EXIGIDA DA CONTRATADA: 

Documento que comprove o registro ou inscrição da licitante em entidade profissional competente. 

 A capacitação técnico-profissional: de que a licitante possui em seu quadro permanente, uma equipe 
multidisciplinar, formado por profissionais de nível superior de no mínimo: 

02 Advogados, com registro na OAB; 02 Contabilistas, com registro no CRC; 

A comprovação dar-se-á com a apresentação dos currículos dos profissionais contendo provas da formação 
acadêmica e do vínculo empregatício por meio de cópias autenticadas das Carteiras de Trabalhos e/ou 
Registro de Empregado ou ainda mediante Contrato de Prestação de Serviços. No caso de sócios, a cópia do 
Contrato Social registrado na Junta Comercial. 

A qualificação técnica-operacional: comprovada com apresentação de Atestado de Capacidade Técnica ou 
Contratos já executados, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou privado, de que a licitante prestou 
ou presta serviços especializados cujo objetivo visa obter economicidade, recuperação de créditos públicos 
e/ou serviços de pesquisa. 

IDENTIFICAÇÃO DE VALORES 

Nessa etapa é necessário realizar uma análise retrospectiva de processos, autuações e procedimentos 
adotados pelo Município de Camaçari, suas autarquias e empresas, visando elaborar um diagnóstico sobre os 
valores efetivamente devidos de PASEP e sobre os valores pagos, com base na análise dos normativos legais 
aplicáveis. 

Esse trabalho implicará na execução das seguintes atividades: 

Análise dos balancetes orçamentários do Município; 

Elaboração de planilhas demonstrativas e cálculos dos valores pagos a título de PASEP encontrados, 
eventualmente recuperáveis, informando-se, de forma detalhada, todos os critérios utilizados, inclusive, 
para a atualização monetária dos valores; 

Acompanhamento e preparação dos processos administrativos necessários, em conformidade com a 
legislação editada pela Receita Federal do Brasil pertinente ao assunto supracitado e; 

As medidas administrativas necessárias serão patrocinadas pela Contratada 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cumprir com as obrigações acordadas em contrato a ser firmado, mais especificamente, honrar o pagamento 
dos honorários dentro dos prazos fixados e repassar a documentação solicitada, necessária ao bom 
andamento do processo. 

 Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes 
do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, 
solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato. 

 Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
  
 Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas no Contrato 
  
 Aplicar as penalidades previstas em lei e no instrumento 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao 
estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual. 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa 
ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua 
responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução 
contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras 
providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de 
acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 

 Contratação dos profissionais bem como se responsabilizar por todas as despesas relativas a: remuneração, 
equipamentos, sistemas, programas, passagens terrestres ou aéreas e hospedagem, alimentação e apoio para 
viabilizar a execução do objeto; 

 Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, 
salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas. 

Arcar financeiramente com multas, juros e encargos decorrentes da não homologação de processos de 
compensação de valores pagos a maior ou indevidamente. 

Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta 
seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante. 

Os serviços deverão obedecer às exigências contidas nas especificações do Termo de Referência, bem como 
todas e quaisquer normas ou regulamentações intrínsecas ao tipo fornecimento. 
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LOCAL DA EXECUÇÃO 

Os trabalhos serão executados in loco, no endereço da CONTRATADA, e, quando necessário para 
complementação dos serviços e relatórios, na sede da CONTRATANTE. 

PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da ordem de 
serviço, podendo ser prorrogado até a conclusão dos procediementos administrativos junto a Receita Federal, 
limitado ao prazo definido no art. 57 da lei 8.666/93. As etapas 1 a 3 discriminadas no tópico 8 (Metodologia) 
deverão ser realizadas no prazo máximo de 06 (seis) meses. 

VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Pelos serviços prestados a contratada receberá até 20,00% (vinte por cento), a título de honorários de êxito, 
sobre o valor total dos créditos efetivamente recuperados e/ou compensados, devidamente depositados em 
conta corrente da contratante, caso seja o credito restituído, e em situação de compensação somente após 
homologação pela Receita Federal, ou seja, somente após disponibilidade do crédito em favor do Município, 
indicados em seus relatórios e aprovados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, após restituição dos valores 
pagos a maior ou indevidamente. 

O Contrato deverá ser estipulado prevendo-se o pagamento de honorários de até o valor estimado de 
R$ 205.425,25 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). 

A contratação da empresa deverá obedecer ao valor máximo estimado para a despesa devendo ser declarada 
vencedora a empresa que apresentar melhor proposta técnica e preço, entendendo-se como sendo a empresa 
que, atendidas as demais especificações do Instrumento, apresentar MENOR percentual de honorários a 
serem aplicados sobre os valores restituídos e/ou compensados, sendo este percentual limitado a 20,00% 
(vinte porcento) destes valores e ao montante descrito no item anterior. 

 A CONTRATADA, após instrumento contratual, deve assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE, cujo 
conteúdo deve conter a cláusula de ressarcimento ao Município de Camaçari, por qualquer prejuízo decorrente 
dos serviços realizados. 

 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 Os recursos para pagamento das despesas objeto desse contrato correrão a conta da dotação abaixo: 

Òrgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Unidade:0505 - SEFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Projeto/Atividade: 4027- GESTÃO DAS AÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 

Elemento de Despesa: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria 

 Fonte:0100000 – Recuros Próprios 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos dos honorários de êxito deverão ser realizados em até 30 (trinta) dias após a obtenção do 
benefício financeiro pelo Município, mediante a efetivação dos créditos recuperados e/ou compensados, 
devidamente depositados em conta corrente da contratante, caso seja o credito restituído, e, em situação de 
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compensação somente após homologação pela Receita Federal do Brasil, ou seja, em qualquer caso, somente 
após disponibilidade do crédito em favor do Município. 

Entende-se por benefício financeiro: 

1. O valor total dos créditos efetivamente recuperados, devidamente depositados em conta corrente da 
contratante: 

2. A compensação, contra pagamentos futuros e/ou contra débitos existentes, de valores pagos a maior, ou 
indevidamente, no passado. 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços da Contratada caberão, simultaneamente, aos 
servidores designados pela autoridade competente para efetuar o acompanhamento, fiscalização, controle e 
atesto dos serviços. 

  

LEGISLAÇÃO APLICAVEL: 

Lei Complementar nº 101/2000 

Lei Federal nº 8.666/93 

Solução de Divergência nº 12 de 15 de abril de 2011 – COSIT 

Instrução Normativa nº 001/2018 – TCM-BA 
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TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2021 - COMPEL 
ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)  

 
 

PMC – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 TOMADA DE 

PREÇOS 
N.º____/2021 

COMPEL 

 
CARIMBO DO CNPJ: 

 
 

TEL: FAX: 

NOME/CONTATO: 

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços especializados em Consultoria Operacional para 
formular, implantar e executar procedimentos técnicos de Auditagem, Qualificação e Recuperação/Compensação de 
créditos oriundos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEB), referente ao exercício de 2016, 
em favor do Município de Camaçari, em todos os seus órgãos e entidades que compõem a  Administração Direta e 
Indireta. 

 

ITEM DESCRIÇÃO % de 
Honorários 

VALOR 
PREVISTO A 
RECUPERAR 

VALOR DA 
PROPOSTA 

01 

Prestação de Serviços especializados em Consultoria 
Operacional para formular, implantar e executar 
procedimentos técnicos de Auditagem, Qualificação e 
Recuperação/Compensação de créditos oriundos do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
(PASEB), referente ao exercício de 2016, em favor do 
Município de Camaçari, em todos os seus órgãos e 
entidades que compõem a  Administração Direta e 
Indireta. 

 

  

VALOR TOTAL POR EXTENSO 
 

 

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços 

ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: 

transporte; os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; 

contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF/Camaçari; seguros; 

encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço 

ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações 

devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela 

autoridade competente. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA ASSINATURA DO FORNECEDOR 

120 (cento e vinte) dias 

 
 

_________________,  ____/____/_____    
_________________________________ 

 LOCAL DATA                        ASSINATURA/CARIMBO 
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2021 – COMPEL 

ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

 

ASSUNTO: _____________________, objeto da TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2021 –  COMPEL. 

 

Designação de Representante 

 

Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a)............................, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n
o
 .............................., a participar da 

Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Camaçari, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 

0001/2021 –  COMPEL, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-

se em nome da empresa ........................................., bem como formular propostas, recorrer, renunciar e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

____________________, ______de ______________de 2021. 

Local e data  

 

________________________________ 

Carimbo e assinatura  
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TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2021 –COMPEL 

ANEXO IV MINUTA DECONTRATO N.º _____/____ 

 

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
e a empresa __________________ 

 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drumond 
s/n

o
, Camaçari – BA, representado neste ato pela Secretário da Fazenda Sr. Joaquim José Bahia Menezes, 

brasileira, portador do RG n.º 128860090 SSP/BA, inscrito no CPF sob n.º 181.227.445-91, doravante 
denominado CONTRATANTE, e (PESSOA JURÍDICA), com sede à (endereço), (email), (telefone), inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° (CNPJ) representada neste ato 
por (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), (profissão), (nacionalidade), (estado civil), portador da 
carteira de identidade n

o
 (CI) inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° (CPF) residente e domiciliado 

na Rua (ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), doravante denominada CONTRATADA, 
cuja celebração foi autorizada pelo despacho às fls. do processo administrativo n.º 00056.11.07.611.2021 e 
que se regerá pelo disposto na Lei Federal N.º 8.666/93 e Lei Municipal n.º 803/2007, as quais as partes se 
sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a seguir 
e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos: 
 
a) Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2021 – COMPEL e seus anexos 
b) Propostas técnica e de Preço apresentadas pela CONTRATADA em __/__/__. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Prestação de Serviços especializados em Consultoria Operacional para formular, implantar e executar 
procedimentos técnicos de Auditagem, Qualificação e Recuperação/Compensação de créditos oriundos do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEB), referente ao exercício de 2016, em favor do 
Município de Camaçari, em todos os seus órgãos e entidades que compõem a  Administração Direta e 
Indireta.de acordo com as especificações do Anexo I, do Edital da Concorrência 0001/2021 – COMPEL.  
 
Parágrafo Único - A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nos serviços 
nos limites legais do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 

 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  
 

Und Gestora Projeto/Atividade Elemento de Despesas Fonte 

0505 – Secretaria 

Municipal da Fazenda 

4027 – Gestão de Ações Fiscais e 

Tributárias 

33903500 – Serviços de 

Consultoria 
0100000 

 

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos vindouros. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
O valor global deste contrato é R$ ____(__________), constante da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 
 
Pelos serviços prestados a contratada receberá até 20,00% (vinte por cento), a título de honorários de êxito, 
sobre o valor total dos créditos efetivamente recuperados e/ou compensados, devidamente depositados em 
conta corrente da contratante, caso seja o credito restituído, e em situação de compensação somente após 
homologação pela Receita Federal, ou seja, somente após disponibilidade do crédito em favor do Município, 
indicados em seus relatórios e aprovados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, após restituição dos valores 
pagos a maior ou indevidamente. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

Os pagamentos dos honorários de êxito deverão ser realizados em até 30 (trinta) dias após a obtenção do 
benefício financeiro pelo Município mediante a efetivação dos créditos recuperados e/ou compensados, 
devidamente depositados em conta corrente da contratante , caso seja o crédito restituído, e, em situação de 
compensação somente após homologação pela Receita Federal do Brasil ou seja, em qualquer caso, somente 
após disponibilidade do crédito em favor do Município.   
 
§ 1

o
  Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 

da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 

 
§ 2

o
  Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajuste de preço. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da 
ordem de serviço, podendo ser prorrogado até a conclusão dos procedimentos administrativos junto a receita 
Federal, limitado ao prazo definido no art. 57 da Lei 8.666/93. As etapas  1 a 3  discriminadas no tópico 
(Metodologia)  deverão ser realizadas no prazo máximo de 06 (seis) meses. 
 
§ 1

o
  Os serviços deverão ser prestados de acordo com o instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 

Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Os trabalhos serão executados in loco, no endereço da CONTRATADA, e, quando necessário para 
complementação dos serviços e relatórios, na sede da CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A fiscalização dos serviços será realizada pelo (a) representante da Secretaria da Fazenda, para verificação do 
cumprimento das Clausulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo 
que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações 
assumidas perante a CONTRATANTE. 

 
§ 1

o
  Competirá a Secretaria da Fazenda, proceder ao acompanhamento da execução dos serviços prestados, 

o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão. 
 
§ 2

o
 Os serviços serão autorizados mediante Ordens de Serviço expedida pela Secretaria da Fazenda, que 

instruirão a execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços 
quando realizados. 

 
§ 3

o
.  O instrumento de Ordem de Serviço estabelecerá expressamente a relação e prazos para execução dos 

serviços autorizados. 
 
§ 4

o
.  O executante deverá estar informado sobre a natureza dos serviços, suas condições gerais e demais 

fatores que possam influir na mesma, antes da elaboração das propostas, comparando e verificando 
minuciosamente todos os elementos técnicos fornecidos.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA: 
 

§1º  DOS DIREITOS 
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a) Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições 

avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos 

convencionados. 

 
§2º DAS OBRIGAÇÕES 

 
8.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 
a) efetuar o pagamento ajustado; e 
 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

 
8.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 
a) Executar os serviços de acordo com as exigências e condições constantes no instrumento 

convocatório, no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Tomada de Preços  n.º 0001/2021 
– COMPEL, na proposta apresentada e cláusulas do presente instrumento; 

 
b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais; 
 
c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
d) apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
e) não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 
 

f) Garantir o sigilo de documentos com informações confidenciais, atribuindo níveis de segurança 
aos documentos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
 
§ 1

o
.  Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 
§ 2

o
.  A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
 
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos: 
 
I. Advertência sempre que o licitante ou contratado não informar alterações em seus dados cadastrais. 
 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto, nos prazos abaixo definidos: 
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a)  0,3% (Três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
serviço não realizado, mediante conclusão de avaliação processual realizada pelo preposto da 
CONTRATANTE, com direito a ampla defesa; 

 
b)  0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia 

subseqüente ao trigésimo; 
 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal por prazo não 
excedente a 02 (dois) anos, nas seguintes situações: 
 
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, 

durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;  
 

b)  incorrer em inexecução de contrato. 
  

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração 
Pública Municipal, nas seguintes situações: 

 
a)  haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem indevida ou 

se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;  
 
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de licitar ou 

contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;  
 
c)  fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:  

 
c.1)  elevando arbitrariamente os preços;  
 
c.2) prestar serviço utilizando equipamentos e/ou materiais, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado, 

roubado ou deteriorado;  
 
c.3)  prestando serviços divergente das condições contratadas;  
 
c.4)  tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.  

 
§1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65 § 8º da Lei 8.666/93 e 

será executada após regular processo administrativo, oferecido a CONTRATADA a oportunidade de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do 
§3º do art. 86 da Lei 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

 
a) mediante desconto no valor da garantia depositada no respectivo contrato; 
 
b) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; 

 
c) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

 
§2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor 
(INPC) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. 

 
§3º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 

infração cometida pela licitante ou CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública 
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
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§4º O atraso, para efeito de calculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou 
no primeiro dia útil seguinte. 

 
§5º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 

a) o atraso não inferior a 05 (cinco) dias; 
 
b) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

 
§6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 

rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 
30 (trinta) dias. 

 
§7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da 
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 

 
§8º As sanções previstas no nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 

da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I desta Cláusula, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 
 
Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser CONTRATADA deverá apresentar o comprovante da 
garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das 
modalidades previstas no art. 56, § 1º incs. I, II e III da Lei Federal 8.666/93. 
 
§ 1º No caso de opção por Título da Dívida Pública, este documento deverá: 
 

a) ser apresentado e entregue em original; 
 
b) estar acompanhado de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, com no máximo doze 

meses da data de emissão, no qual esta informará sobre a exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, 
taxa de atualização, condições de resgate; 

 
c) dar cobertura exclusivamente ao contrato celebrado. 

 
§ 2º Poderá, a critério da CONTRATANTE, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o 

inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização cabível. Nesta hipótese, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regulamente expedida, a 
garantia deverá ser reconstituída. 

 
§ 3º A garantia contratual ficará retida no caso de rescisão deste Contrato, até definitiva solução das 

pendências administrativas ou judiciais. 
 
§ 4º Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será 

considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (Nota 
de Empenho) emitida. 

 
§ 5º A garantia contratual será devolvida após a lavratura do termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, 

mediante requerimento da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 
 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da 
Lei 8.666/93 ou mediante apostilamento na forma da legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUB-CONTRATAÇÃO 
 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
Este contrato poderá ser rescindido: 
 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.

o 
8.666/93; 

 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 
 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES 
 

 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
§ 1

o
.  A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre 
a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
§ 2

o
.  A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 

fornecimento do material, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e 
escrita da CONTRATANTE. 

 
§ 3

o
. Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 

acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores 
serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
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E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
 

 
Camaçari – Bahia,   ...................  de ................................ de ................ 

 
 

______________________________________________ 
JOAQUIM  JOSÉ BAHIA MENEZES 

CONTRATANTE 
 
 

_______________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADA  
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TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2021 – COMPEL 

ANEXO V - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

PROPONENTE 

NOME DA EMPRESA  

C.N.P.J. N.º  

ENDEREÇO  

TELEFONE  FAX  E-MAIL  

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

NOME COMPLETO  

C.I. N.º  

C.P.F. N.º  

PROFISSÃO  

NACIONALIDADE  ESTADO CIVIL  

ENDEREÇO RESID.  

 

DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO  N.º DO BANCO  

NOME DA AGÊNCIA  N.º DA AGÊNCIA  

N.º CONTA CORRENTE  

 

 

 

 

__________________, _____ de _________________ de _______. 

Local e data  

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura Representante Legal e Carimbo 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2021 – COMPEL 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

 

Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

________________,______ de _________________________ de _____. 

Local e data 

 

Licitante interessado 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2021 – COMPEL 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 
 
 

........................................................................................., ,inscrita no CNPJ n° ................................, DECLARA, 
para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS N .º 0001/2021 - COMPEL, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa: 
 
 
 (.........) está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I  do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 

de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do parágrafo 4° do artigo 

3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

 
 
(.........) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante 

do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

 
(.........) não está enquadrada como MICROEMPRESA  ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara ainda 

ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou 

diferenciado concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006. 

 
 
 

.......................................................................... 
(data) 

 
 

........................................................................... 
(nome e assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
1- assinalar com um ”X” a condição da empresa. 
 
2- esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento e a não apresentação, 

implicará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse 
tratamento diferenciado no decorrer da licitação. 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 0001/2021 – COMPEL 
 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA)  
 
 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada na 

................................ DECLARA, para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇOS N.° 0001/2021 – 

COMPEL promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende 

todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 


