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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SESAU - N.° 001/2007 
 

A SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, através da Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL, 
designada pelo Decreto nº 4254 de 06 de julho de 2006, mediante o PREGOEIRO, torna público que, 
conforme autorizações contidas no processo administrativo n.º. 0123/2007, realizará licitação na 
modalidade de PREGÃO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. A presente licitação reger-se-á pela Lei 
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal n.º 4.071, de 04 de fevereiro de 2005, e 
legislação pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, e pelas condições 
previstas neste Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições: 
 
DATA DE ABERTURA: 23/03/2007 
HORÁRIO: 09:30 HORAS 
LOCAL: Sala de Reunião da Comissão de Licitação, situada na Av. Francisco Drumond s/nº, térreo do 

Prédio Vermelho – Camaçari - Bahia. 

1 - DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de lavanderia industrial, destinada a atender às necessidades da Secretaria de Saúde – SESAU do 
Município de Camaçari, conforme processo administrativos nº 0123/2007  Camaçari – Bahia.   

 
1.2 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 fizerem nas compras, até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordos celebrados 
entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1  Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que atendam as condições previstas neste edital 
e apresentem os documentos na forma do art. 32 da Lei 8.666/93. 
 
2.2 Será vedada a participação de pessoas jurídicas nas seguintes situações: 
 

2.2.1 Declaradas inidôneas ou suspensas para licitar e contratar com a Administração, por ato do 
Poder Público. 
 
2.2.2 Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações. 
 
2.2.3 Reunidas sob a forma de consórcio. 
 
2.2.4 Enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8666/93. 

 
2.2.5 Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária ou, ainda, penalidade imposta por 
qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8666/93. 
 
2.2.6 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como 
dirigente, acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou 
controlador ou responsável técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93. 

 
 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS 

ENVELOPES 
 
3.1 Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta licitação, 
deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope n.º 01) e os Documentos de 
Habilitação (Envelope n.º 02) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo 
em sua parte externa os seguintes dizeres:  

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL  N.º 001/2007 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 
 
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2007 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 
 
3.2 A declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes do Edital, conforme Anexo V, deverá ser apresentada por fora do Envelope n.º 01 Proposta de 
Preços, juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento conforme item 3.3. 
 
3.3 DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
 
a) Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços e praticar os demais 
atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório junto ao Pregoeiro, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
b) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida, ou Carta de Credenciamento (Anexo IV) com firma reconhecida, com poderes para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
c) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos envelopes de 
"Proposta" e "Documentos de Habilitação".  
 
4 –  DA PROPOSTA 
 
4.1 A proposta deverá ser elaborada na forma do Anexo I do Pregão, preenchida por meio mecânico ou 
informatizado, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, indicando o objeto ofertado de forma clara e 
inequívoca, rubricada em todas as folhas, carimbada e assinada na última pelo titular ou representante 
legal, contendo: 
 
a)  Razão Social, carimbo do CNPJ, telefone/fax/contato da empresa. 
 
b) Preço unitário para cada item expresso em moeda nacional e preço global para o único lote, 
correspondente ao período de 12 (doze) meses, inclusas todas as despesas com tributos, frete, seguros 
e quaisquer outras que forem devidas, para entrega CIF/Camaçari, nos locais de coleta e entrega,  
indicados no Anexo II do edital. 
 
c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
d) O pagamento será realizado mensalmente em até 20 (vinte) dias após apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura devidamente atestada pela SESAU.  
 
e) O prazo da contratação é de 12 (doze) meses, a  contar da assinatura do contrato. 
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f)  Nome, identidade e CPF do responsável pela assinatura do contrato, conforme Anexo VII.  
 

g) Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. Ocorrendo divergência 
entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
 

h) A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias 
para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, 
parafiscais, fretes, seguros, treinamento 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.  

i) 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. 

j) Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais e custos que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do objeto desta licitação, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, 
assim definido na Norma Tributária. 

 
5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa deste contrato correrá pelo Projeto/Atividade 2015, Elemento de Despesa 33.90.39, fonte 02, 
no orçamento para o corrente exercício, devidamente ajustado na respectiva dotação para o exercício 
seguinte. 
 

6 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

6.1 Os documentos necessários à habilitação, deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, 
por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia sujeita à confirmação, e autenticidade pela Comissão Setorial Permanente de Licitação - COSEL, 
por Cartório competente, ou ainda, publicados em órgão da Imprensa Oficial. 
 
6.2 Será considerada habilitada a licitante que preencher as condições de participação descritas no item  2 
deste instrumento, e apresentar os documentos enumerados a seguir: 
 
6.2.1 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 documento de eleição de 
seus administradores; 
 
c) 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. 

6.2.2     REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante. 
 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito/CND. 
 
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação 
de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 
 
e)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
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6.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante 
prestou está prestando serviços compatíveis em quantidade, características e prazo com o objeto desta 
licitação.  
 

a.1 Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial ou do mesmo 
ramo de atividade. 

 
b) Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal adequado para a realização dos serviços 
objeto da licitação.  

 
6.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 
data de emissão de no máximo 90 dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

 
b) A regularidade dos documentos exigidos no subitem 6.2.2, será confirmada a autenticidade por meio de 
consulta “on - line”. 
 
c) 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 
na sessão do Pregão.  
 
6.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, 
de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 

7- DA SESSÃO DO PREGÃO 

7.1 A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 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 Capítulo. 
 
7.2 Abertura da sessão pelo Pregoeiro, após o que, não mais serão admitidos novos proponentes; 
 
7.3 Identificação e credenciamento de 1 (um) representante por empresa, na forma do item 3.3 deste Edital. 
 

7.3.1 Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo. 
 
7.4 Recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação". 
 
7.5 Abertura dos envelopes "proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados. 
 
7.6 Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e 
classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido. 
 

7.6.1 Na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor preço, os 
custos acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço para os serviços. 

 
7.7 Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais. 
 

7.7.1 Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os demais 
cujas propostas de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. 

 
7.7.2 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada 
de lances verbais participarão as empresas ofertantes das 3 (três) melhores propostas, quaisquer que 
tenham sido os preços oferecidos. 

 
7.8 Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o Pregoeiro. 
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7.8.1 A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, 
devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o 
valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação 
momentânea das propostas, que definirá a seqüência dos lances seguintes. 
 
7.8.2 O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 7.8.1, quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado 
para efeito de ordenação das propostas. 
 

7.9 Ordenamento das empresas por preço.  
 
7.10 Análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, 
devendo o Pregoeiro decidir motivadamente a respeito. 
 
7.11 Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 
caso. 
 
7.12 Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, 
passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda 
às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido. 
 
7.13 Aclamação do licitante vencedor. 
 
7.14 Vistos e rubricas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 
participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 
habilitação remanescentes. 
 
7.15 Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 
manifestação positiva nesse sentido. 

7.16 Adjudicação do objeto ao vencedor. 

7.17 Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes. 
 
7.18 Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos 
relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até 
assinatura do contrato pelo licitante vencedor. 
 
7.19 No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas 
as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de 
apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o 
prosseguimento dos trabalhos. 

8 - DAS PENALIDADES 

8.1 - O adjudicatário/contratado, sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes 
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o 
caso, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, em sua atual redação, após o prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucional. 
 
A CONTRATADA se sujeita às seguintes penalidades: 
 
a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para quais haja concorrido; 
 
b) multas sobre o valor total atualizado do contrato: 
 

b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos 
prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura; 
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b2) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e 
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, 
limitadas a 20% do valor da fatura; 
 
b3) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas 
reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura. 

 
c) a multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e 
da possibilidade da rescisão contratual; 
 
d) suspensão do direito de contratar com o Município de Camaçari, pelo período máximo de 5 (cinco) anos. 
 
e) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços 
vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem. 
 
8.2. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
proposta ao Prefeito Municipal de Camaçari. 

9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

9.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal de 
Camaçari, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do 
pregão, apontando as falhas e irregularidade que o viciaram. 
 
9.2 Apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como 
recurso, recebendo tratamento como mera informação. 
 
9.3 Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de manifestação do licitante ao final 
da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas 
razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar memoriais relacionados à 
intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos.  
 
9.4 A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso; 
 
9.5 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas 
pelo licitante na sessão pública; 
 
9.6 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 

10 – DA COLETA E ENTREGA DO MATERIAL 

10.1 A coleta e entrega do material será realizada pela empresa prestadora de serviço, em dias e horários 
preestabelecidos pelas Unidades Básicas – UBS, Pronto Atendimento – PA e Postos de Saúde da Família – 
PSF, localizados nos endereços conforme Anexo II do edital. 
 
10.2 O prazo de devolução dos materiais será de 24 (vinte e quatro) horas após a coleta, podendo em 
casos de parada ou emergência, este prazo será antecipado para 12 (doze) horas.   
 
10.3 O material deve ser embalado e codificado individualmente..  
 
10.4  O material deve ser entregue reparados, pequenos consertos de costura e reposição de botões 
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11. DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com as ordens de serviços emitidas no período 
de faturamento, em até 20 (vinte) dias, após atesto da Nota Fiscal e aprovação da SESAU.   

11.2  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. 

11.3  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 
reajuste de preço. 

 
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas. 
 
12.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
12.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública de Pregão. 
 
12.4 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
  
12.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 
12.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior: 
 
a) a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer 
fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da 
proposta; 
 
b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e 
classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato 
não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 
 
c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas 
propostas; 

 
12.7 Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de 
contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o 
ofertado em lance verbal; se houver. 
 
12.8 Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o 
instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação será feita 
através de envio de fax, ofício, ou e-mail. 
 
12.9 Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou retirada 
do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e 
na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de 
Camaçari, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou 
convocar os remanescentes; 
 
12.10 Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária do 
pregão, devendo os convocados apresentar os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado 
no prazo transcorrido da data da primeira reunião. 
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12.11 Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação na 
data da primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura estiverem 
vencidos. 
 
12.12 Os licitantes remanescentes convocados, se obrigam a atender à convocação e a assinar o contrato 
respectivo, no prazo fixado pela Comissão, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, 
sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de 
habilitação. 
 
12.13 Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados, na 
Comissão Setorial Permanente de Licitações da Secretaria da Saúde, sita na Rua Francisco Drumond s/n,  
Térreo do Prédio Vermelho, em Camaçari – BA, das 08h às 14h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
 
12.14 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer 
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
13 - DOS ANEXOS 
 
13.1 Fazem parte deste Edital, como Anexos: 
 
Anexo  I   – Planilha de Preços; 
Anexo  II  –  Locais de Coleta e Entrega do material; 
Anexo  III – Minuta do Contrato; 
Anexo  IV – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo  V –  Declaração de atendimento às condições de habilitação; 
Anexo  VI – Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
Anexo VII – Dados para assinatura do contrato; 
 
 
 
 
 
Camaçari, 08  de março de 2007. 
 
 
___________________________________ 
  JOSEANE ADRIANA DA SILVA  
                Pregoeiro. 
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PREGÃO PRESENCIAL – SESAU – Nº 001/2007 
 

ANEXO I – PLANILHA DE PREÇOS - MODELO 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE SAÚDE 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
TEL: 
 

FAX: 

 
 

PREGÃO N.º 001/2007 
 

(RESPOSTA) 
 

NOME/CONTATO:  

 
CNPJ:  
 
 
 
 

 
LOTE ÚNICO 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. ESTIMADA DE   

LAVAGEM MENSAL 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

GLOBAL R$ 

01 LENÇOL HOSPITALAR  7.280   

02 CAMISOLA HOSPITALAR DE 
PANO - ADULTO 1.150   

03 PANO PARA BIOMBO TRÊS 
FASES 674   

04  
TOALHA DE ROSTO 200   

05 COMPRESSA DE ALGODÃO 
HOSPITALAR 50   

06 PANO DE BALANÇA  240   

07 CAPA PARA HAMPER GRANDE 299   

08 CAMPO OPERATÓRIO EM 
ALGODÃO - GRANDE 200   

VALOR GLOBAL MENSAL R$  

VALOR GLOBAL MENSAL R$ ___ X 12 MESES = VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$  

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos 
e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue 
no estabelecimento do contratante, sem ônus (CIF/Camaçari).  
  

COND. DE PAGAMENTO 
 
 

 
VALIDADE PROPOSTA 
 
 

 
PRAZO DE ENTREGA 
 
 

 
TOTAL GERAL (R$) 
 

 
FORNECEDOR 

 
___/___/____         __________________________ 

DATA                     ASSINATURA/CARIMBO 
 

 
EXIGÊNCIA   A – AMOSTRA 
      (EX)          B – AMOSTRA E  CATALOGO                  
                       C – CATALOGO 
                       D – NENHUMA 

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PREGÃO PRESENCIAL – SESAU Nº 001/2007 

 
ANEXO II 

 
 
 

UNIDADES ENDEREÇO TEL RESPONSAVEL 

QUANT. DE 
LAVAGENS 
SEMANAL 

UBS Arembepe Travessa do Rubalo sn 
Arembepe 

3624-1913 ADM.Dr. Gerardo Griesi 
2 

UBS Vila de Abrantes Rua Av. Tiradentes sn 
Vila de Abrantes 

3623/1709 ADM Maria das Graças 
2 

UBS Monte Gordo Rua São Bento sn, São 
Bento 

3674-1833 ADM Mariângela Neves 
2 

UBS Gravatá 
 

Rua do canal sn Gravatá 3621/5021 ADM Dayany Araújo 
2 

UBS Nova Aliança Rua Nova Aliança  sn 
Phoc 02 

3621/-0343 ADM Lorena Duarte 
2 

UBS Camaçari de 
Dentro 

Av. do derba sn 
Camaçari de Dentro 

3621/0373 ADM Lívia Souza 
2 

UBS Gleba E Rua Acácia amarela sn 
Gleba E 

3621-0370 ADM Fabrine Castro 
2 

UBS Gleba B Rua segundo cendes sn 
Gleba B 

3621-0263 ADM Raquel Silva 
2 

PA / Gleba B Rua segundo cendes sn 
Gleba B 

3622-0004 Enfª Renata 
3 

PA / Nova Aliança Rua Nova Aliança  sn 
Phoc 02 

3621-0343 Enfª Lorena 
3 

PA / Arembepe Travessa do Rubalo sn 
Arembepe 

3624-2616 Enfª Flavia 
3 

PA / Vila de Abrantes Rua Av. Tiradentes sn 
Vila de Abrantes 

3623-3693 Enfª Celia 
3 

PA / Monte Gordo Rua São Bento sn, São 
Bento 

8708-5047 Enfª Patricia 
3 

PSF Nova Vitória Rua Sumaré, s/n,  Bairro 
– Nova Vitória 

3644-3258 Enfª Tatiana Rosendo 
1 

PSF Novo Horizonte Rua Araraquara, n° 09, 
Novo Horizonte. 

3627-7136 Enfª Juliana Souza 
1 

PSF Parafuso Rua Marechal Floriano 
Peixoto, s/n Parafuso. 

3668-1177 Enfª Talita Andrade 
1 

PSF Verde Horizonte Rua Pernambuco, QD 
05, lote 01, V.Horizonte 

3627-3736 Enfª Carla Rios 
1 

PSF PSF Phoc III AV. Luiz Gonzaga, sn, 
Tancredo Neves 

3622-4035 Enfª Bárbara Mariano 
1 

PSF Parque Florestal Rua Principal, QD 07, 
lote 14, P. Florestal 

3622-4685 Enfª Sheila Cristian 
1 

PSF Piaçaveira Rua  Rio de Janeiro, n° 
01 – Piaçaveira 

3627-4848 Enfª Laura Virginia 
1 

PSF Fonte da Caixa Rua C, lot. F. da Caixa – 
Vila de Abrantes 

3623-4436 Enfª Maria das Graças 
1 

PSF Jauá Rua Direta sn,. Jauá 3672/1533 Enfª Maria da Conceição 1 
PSF Coq. De Monte 

Gordo 
Largo do Coqueiro sn, 
Coq. De Monte Gordo 

9142-4667 Enfª Karine Veloso 
1 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PSF Parque Verde Rua Trav. Lauro de 
Freitas sn, P. Verde. 

3622-6001 Enfª Augusta Inês 
1 

PSF Areias Rua Direta de Areias, sn, 
Areias. 

3672-1108 Enf° Aclemir Marcio 
1 

PSF Catu de Abrantes Rua Januário dos 
Santos sn, Catu de 

Abrantes. 

3671-3066 Enf. Karlene Roberta 

1 
PSF Buri Satuba Rua Nova da Palha, sn, 

Buri Satuba. 
8855-0054 Enfª Patrícia Braga 

1 
PSF 02 de Julho Rua da Linha n. 68, 02 

de Julho. 
9936-2758 Enfª Simone 

1 
PSF Ficam 02 Quadra K, lote 12,sn 

Ficam 
3627-5605 Enfª Daniela Fahel 

1 
PSF  Fonte das Águas Rua QD M, lote 21 – 

Arembepe. 
3624-1053 Enfª Sara Suzana 

1 
PFS LAMA PRETA Rua Aquarios xxxxxxxx Enfª Juliana 1 

PSF Cajazeiras Rua da Igreja S/N 
Cajazeiras xxxxxxxx 

Enfª  Aline 
1 
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PREGÃO PRESENCIAL – SESAU Nº 001/2007 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º _____ / ______ 
 

Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI   e a 
empresa______________________.  

 
O Município de Camaçari, através da Secretaria de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob nº 14.109.763/0001-
80, com sede na Rua Francisco Drumond s/n.o, Camaçari – BA, representado neste ato pelo Exmº Sr. 
Secretário de Saúde, Dr. CARLOS ALBERTO TRINDADE, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 
668 de 27 de janeiro de 2005,  doravante denominado CONTRATANTE, e ..... (pessoa jurídica), sita na .... 
(endereço), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° .... (n° do 
CNPJ), representada neste ato por ..... (representante do contratado), (profissão, nacionalidade, estado civil, 
portador da carteira de identidade n.o _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° .... (n° do 
CPF), residente e domiciliado na Rua ____ (endereço residencial do representante), doravante denominado 
CONTRATADA, para prestação de serviços descritos na Cláusula Primeira – Do Objeto. 
 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, 
descrito abaixo, constante do processo administrativo n° 0123/2007 regendo-se pela Lei Federal n.° 
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
O presente Contrato tem por objeto a Contratação Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
Lavanderia Industrial, destinada à atender às necessidades da Secretaria de Saúde - SESAU, conforme 
solicitado no processo administrativo nº 0123/2007. 

 
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 fizerem nas 
aquisições/compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, e as 
supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA COLETA E ENTREGA 
 
A coleta e entrega do material será realizada em dias e horários preestabelecidos pelas UBS, PA e PSF’s, 
sendo (02 apanhas semanais para UBS, 03 apanhas semanais para P.A., 01 apanha semanal para PSF).   
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de entrega do material lavado será de até 24 (vinte e quatro) horas após a 
coleta, podendo em casos de parada ou emergência este prazo ser antecipado para 12 (doze) horas.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
 
Na execução dos serviços referidos na Cláusula Primeira a CONTRATADA obedecerá, rigorosamente, às 
especificações estabelecidas nos documentos que integram o Pregão Presencial – SESAU – nº 001/2007 
e as condições indicadas em sua proposta de preços, datada de ____/____/2007, que são consideradas 
como partes integrantes deste Contrato como se nele estivessem transcritos. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  
 
O valor global do presente Contrato é de R$ _____________ (__________________), para 12 (doze) 
meses, fixo e irreajustável, inclusos todos os custos e despesas inerentes à sua execução, seguros, 
transporte, custo previdenciário, impostos e taxas de qualquer natureza.   

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com as ordens de 
serviços emitidas no período de faturamento, em até 20 (vinte) dias, após atesto da Nota Fiscal e 
aprovação da SESAU. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando houver erro na emissão da Nota Fiscal, esta será devolvida para as 
devidas correções, reiniciando a recontagem do prazo para pagamento a partir do recebimento do novo 
documento corrigido. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO FINANCEIRO 
 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos recursos previstos no orçamento da 
Secretaria de Saúde, da seguinte dotação orçamentária: 
 
Projeto Atividade: 2015,  Elemento de Despesa: 33.90.39.00,  Fonte: 02. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
Não haverá reajustamento de preços durante a execução deste Contrato, em conformidade com as 
disposições contidas nas Leis Federais 8.880/94 e 9.069/95 e Medidas Provisórias Complementares. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.   
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Coletar e entregar o material em dias e horários preestabelecidos pelas Unidades Básicas – UBS, Pronto 
Atendimento – PA e Postos de Saúde da Família – PSF localizado nos endereços relacionados no Anexo II 
do edital.    
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá entregar todo o material embalado e codificado 
individualmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá realizar reparos, pequenos consertos de costura e 
reposições de botões, sem custo adicional.    
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo de entrega do material lavado será de até 24 (vinte e quatro) horas 
após a coleta, podendo em casos de parada ou emergência este prazo ser antecipado para 12 (doze) 
horas.    
 
PARÁGRAFO QUARTO – Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação 
 
PARAGRAFO QUINTO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de 
paralisações na execução dos serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma 
da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de quarenta e oito horas do 
fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento dos materiais pela 
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas: 

 
a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 
 
b) Exigir a execução do Contrato sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao período total do 
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 
 
c) Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e anexos, que integram este contrato, 
independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
a) Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula Terceira. 
 
b) Receber através da Comissão competente, o material descrito e especificado na Proposta da 
Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no 
artigo 77 da Lei Federal n.o 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 do Convite, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 

 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - 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 SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência da garantia prevista na Legislação; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - 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 TERCEIRA – DAS SANÇÕES 
 
A adjudicatária sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de 
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redação, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório constitucional: 
 
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para quais haja concorrido; 
 
b) Multas sobre o valor total atualizado do contrato: 
 

b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos 
prazos parciais das Ordens de Fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura; 
 
b2) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e 
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, 
limitadas a 20% do valor da fatura; 
 
b3) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas 
reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura. 
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c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do 
contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público 
e da possibilidade da rescisão contratual; 

 
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Camaçari, pelo período máximo de 2 (dois) anos; 
 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal, feita pelo Prefeito 

Municipal de Camaçari, nos casos de falta grave, devendo ser publicado no Diário Oficial do Município; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUB-CONTRATAÇÃO 
 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou em 
parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais que sejam devidos em decorrência direta ou 
indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma 
Tributária. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 – DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos jurídicos. 
 
ANEXO I – PROPOSTA DA CONTRATADA. 
ANEXO II – LOCAIS DE COLETA E ENTREGA DO MATERIAL.  
 
 

Camaçari – Bahia  ____ de _______________________ 2007. 
                                                                                                                 

__________________________________ 
    CARLOS ALBERTO TRINDADE 

                                                           SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 

____________________________________ 
                                                                                                                            EMPRESA CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL – SESAU – Nº 001/2007 

ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SESAU Nº 001/2007 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Lavanderia Industrial. 

Designação de Representante 

Através da presente credenciamos o(a) Sr.(a)............................, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
..........................., e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.o .............................., a participar da 
Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Camaçari, Secretaria de Saúde, na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL – SESAU nº 001/2007, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-
lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ........................................., bem como formular 
propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

____________________, ______de ______________de ________ 
                                          Local e data  
 
________________________________ 
                 Carimbo e assinatura  

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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PREGÃO  PRESENCIAL – SESAU – Nº 001/2007 

ANEXO V 

 (Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada na 
................................ DECLARA, para fins de participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL – SESAU  
nº 001/2007 promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI – SECRETARIA DE SAÚDE, e sob 
as penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

 

_____________, ____de____________de ___________ 
                         Local de data 
 
 
 
_____________________________________________ 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA
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PREGÃO PRESENCIAL – SESAU – Nº 001/2007 

ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 

AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 

 

 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 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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PREGÃO PRESENCIAL – SESAU  Nº  001/2007 

ANEXO VII 

 
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
 
PESSOA JURÍDICA 
 
RAZÃO SOCIAL : 
 
CNPJ:  
 
ENDEREÇO COMPLETO:  
 
TELEFONE:                                                                                        FAX: 
 
BANCO:                                           AGÊNCIA:                              CONTA CORRENTE:  
 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
NOME:  
 
N.º DE IDENTIDADE -  
 
ÓRGÃO EMISSOR -  
 
CPF -  
 
ENDEREÇO:  
 
TELEFONE:                                                                    FAX: 
 
E-MAIL 

 
_______________, _____ de _________________ de ____. 

Local e data 
 
 

________________________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 
 
 

OBS.:  Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


