
ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 019/2020 

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões Filho/Ba, inscrita no CNPJ n° 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO DE 

SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa SILVER — VIGILANCIA E 

SEGURANÇA EIRELI, CNPJ n° 25.109.563/0001-43, situada a Rua do Paço, 335 — Quadra 02 — 
Lote 17 — ltinga — Lauro de Freitas/Ba, neste ato representado na forma dos seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo procurador Sr. ALCIR DA CONCEIÇÃO MARINHO, 
portador do documento de Identidade n° 13.626.391-76, SSP/Ba e CPF n° 181.363.540-49, aqui 
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente instrumento para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo n° 073/2020, Nota 
de Empenho n° 062, referente ao Pregão Presencial n° 006/2020, que regerá pelas Leis 8.666/93, 
de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto Municipal n° 1.078, de 08/01/2007 e legislação 
pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e os princípios da teoria 
geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

O CLAUSULA F'RIMEIRA.EX3 

Constitui objeto do presente contrato, a Contratação de empresa para prestar serviços 
contínuos de vigilância e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e 
externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, 
materiais e quaisquer equipamentos necessários. 

§ 1°. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital do 
Pregão Presencial n° 006/2020 e seus anexos que, juntamente com a proposta de 
preços da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

2.1. 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da 
Dotação Orçamentária a seguir especificada: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 — Câmara Municipal de Simões Filho 
Projeto/Atividade: 01.031.001.2001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento de Despesa: 33.90.39.99 — Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica. 
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PREÇO CONDIÇOES PAGAMENTO III CLAUSULA TERCEIRA 

3.1. O valor global estimado deste contrato é de R$ 294.247,80 (duzentos e noventa e 
quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). 

§ 1°. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados, de acordo com o 
cumprimento do objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, 
desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 

3.2. 	Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada 
juntamente com a Nota Fiscal / Fatura referente aos serviços prestados: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de 
débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela 
Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo 
município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua 
regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede 
da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho — Lei Federal n° 12.440 de 07 de julho de 2011; 

Comprovantes de pagamento dos encargos previdenciários dos funcionários. 

3.2.1. A CONTRATADA deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de 
empenho ou ordem de serviços, o número do Contrato correspondente à 
contratação e o seu domicílio bancário (número do banco, nome, número da 
agência e da conta corrente); 

3.2.2. Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de 
entrega a Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la; 
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3.2.3. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a 
CONTRATADA terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do 
recebimento de diligência da fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, 
formal e documentalmente. 

3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor 
devido será atualizado com: 

 
 
 

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura; 
juros de 1% ao mês e 
atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-Dl. 

3.4. Sendo a CONTRATADA optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do 
respectivo termo de opção juntamente com a nota fiscal. 

IV_ CLÁUSULAQUARTA_PRAZOTCONTRATUAL.  

4.1. 	O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será de 12 (doze) meses, com seu termo 
inicial a contar do dia 31/08/2020 e seu termo final em 30/08/2021, admitida a sua 
prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 

-='CLÁUSULA:QVINTA.,  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, 
na execução do objeto deste contrato: 

5.1. Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado, em consonância com o Termo de 
Referência e demais condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial de n° 
006/2020, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
Cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste documento e em sua proposta 
de preços; 

5.2. 	Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, 
por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 
CONTRATANTE. - 

5.3. A CONTRATADA. indicará um PREPOSTO aceito pela Administração, mediante 
declaração, em que deverá constar o nome completo, n° do CPF, RG além dos 
dados 	relacionados 	à 	sua 	qualificação profissional, para represen á-la 
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administrativamente durante a execução do Contrato, e este deverá estar munido de meios 
de comunicação que permita ser contactado a qualquer momento. 

5.4. O PREPOSTO, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá 
apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 2 (dois) dias úteis, após a assinatura do 
contrato, para firmar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo 
de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais 
ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos 
pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua 
competência. 

	

5.5. 	Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida, que impeça ou retarde 
a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e 
circunstâncias julgados necessários ao seu esclarecimento. 

5.6. Fornecer mensalmente, para verificação da CONTRATANTE, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do FGTS, e do pagamento dos salários e 
demais benefícios trabalhistas, em relação aos empregados da CONTRATADA que 
efetivamente participarem da execução dos serviços contratados. 

5.6.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação mensal, pela 
CONTRATANTE, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas 
ao FGTS, implicará a possibilidade de retenção do pagamento da fatura mensal, em valor 
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja 
regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

	

5.7. 	Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

	

5.8. 	Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
Contrato. 

	

5.9. 	Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Gestor/Fiscal do Contrato 
para o acompanhamento da execução do mesmo, prestando, prontamente, todos os 
esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

5.10. Acatar as exigências da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços, horários de 
turnos, rondas e, ainda, a imediata correção das deficiências alinhadas pela 
CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços contratados. 

5.11. Permitir, sempre que necessário, que o Gestor/Fiscal do Contrato desigr1iado pela 
CONTRATANTE tenha acesso ao controle de frequência. 
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5.12. Não CAUCIONAR ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 

5.13. Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos 
e obrigações decorrentes da pretendida contratação ou de sua execução, sem a 
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

5.14. Permitir aos seus empregados que possam optar por receber vales refeição ou 
alimentação, que deverão ser amplamente aceitos na localidade de execução do serviço 
ou de residência. 

5.15. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou outros que mantenham vínculo com esses, 
ainda que nas dependências da CONTRATANTE, cumprindo todas as suas obrigações 
que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências para o 
exercício das atividades. 

5.16. Emitir o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), em formulário próprio do Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS), em caso de eventual ocorrência de acidente com 
seus empregados nas dependências da CONTRATANTE. 

5.17. Realizar às suas expensas, na forma da legislação pertinente, os exames médicos 
necessários na admissão, durante a vigência do contrato de trabalho e na demissão de 
seus empregados. 

5.18. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no 
artigo 77 da Lei Federal 8.666/93. 

WIT CLAUSULA SEXTvA ç  OBRIGAÇÕES En 
6.1. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução deste Contrato. 

6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com as Cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

6.3. 	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por empregado especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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6.4. 	Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

6.5. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras. 

6.6. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

	

6.7. 	Efetuar, no que couber, as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços 
da CONTRATADA. 

6.8. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

6.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados; 

6.8.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA; 

6.8.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função especifica para a qual o trabalhador foi contratado; 

6.8.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio 
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão 
de diárias e passagens. 

6.9. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 

6.9.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de 
auxilio-transporte, auxilio-alimentação e auxilio-saúde, quando for devido; 

6.9.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer 
irregularidade; 

6.9.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados 
até a data da extinção do Contrato. 

6.10. A CONTRATANTE assegurará que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 
instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das 
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normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 
dependências, ou em local por ela designado. 

6.11. Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas. 

6.12. Realizar inspeções nos postos de trabalho mantidos em suas dependências, efetuando os 
devidos registros nos livros de ocorrência, bem como dando ciência formal à 
CONTRATADA acerca de possíveis irregularidades. 

6.13. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto da contratação. 

6.14. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.15. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA 
que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a 
supervisão e fiscalização, que adote postura inconveniente ou incompatível com o 
exercício das atribuições que lhe foram designadas. 

6.16. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como, os bens de sua 
propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, 
com a indicação do estado de conservação. 

6.17. Comunicar oficialmente à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do serviço e quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave ou 
relevante. 

6.18. Verificar, em relação aos empregados da CONTRATADA, o atendimento dos requisitos 
mínimos de qualificação profissional exigidos, solicitando substituição, se for o caso. 

6.19. Certificar-se do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da CONTRATADA, em 
especial no que concerne às disposições da Convenção Coletiva de Trabalho. 

VII — CLAUSULA SETIMA DAS PENALIDADES  

7.1. 	O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato 
sujeitará o contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 
17.07.2002 e legislação pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo 
administrativo. 
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7.2. 	A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e 
multa de acordo com a gravidade da infração, a saber: 

7.2.1. advertência: 

a) 	Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, 
mediante contra-recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo 
prazo para cumprimento das obrigações assumidas; 

7.2.2. multa (s): 

Multa de 0,2 % (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das 
obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, 
sem prejuízo das demais penalidades; 

Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento 
das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) 
dia, limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 
penalidades; 

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente 
no caso de inexecução total. 

7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso 
III, da Lei n.° 8.666/93. 

	

7.3. 	O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado 
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

7.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas. 

VIII -CLÁUSULA' OITAVA — DO REGIME  

8.1. A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por 
preço global. 
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[IX - CLAUSULA NONA — DA FISCALIZAÇAO  

	

9.1. 	A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa 
Legislativa o Sr. Edson de Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matricula : 98011033, ao 
qual competirá velar pela perfeita execução do objeto licitado. 

	

9.2. 	A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas 
na execução do objeto. 

	

9.3. 	Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das 
providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

EX - CLAUSULA DECIMA —GARANTIA CONTRATUAL  

10.1. No ato da assinatura deste contrato a CONTRATADA apresentou garantia na modalidade 
seguro garantia na importância de R$ 14.712,39 (catorze mil setecentos e doze reais e 
trinta e nove centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao 
contrato, por meio da apólice de n° 05-0775-0274806, que ficará retida até seu fiel 
cumprimento. 

10.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após o recebimento definitivo dos serviços.. 

10.3. Caso a garantia oferecida pela CONTRATADA evidencie qualquer impropriedade ou 
incorreção em seu teor ou origem, ou se for utilizada no pagamento de quaisquer 
obrigações, incluindo a indenização de terceiros, a CONTRATANTE poderá, a qualquer 
tempo, exigir sua regularização ou substituição no prazo máximo e improrrogável de 5 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento da referida notificação. 

10.4. A falta de atendimento à convocação para regularização ou substituição da garantia na 
forma e prazo especificados no subitem anterior sujeitará a CONTRATADA às seguintes 
consequências: a. retenção dos pagamentos que lhe sejam devidos, para recomposição da 
garantia contratual, na modalidade caução em dinheiro; ou b. caracterização de 
inexecução contratual, ensejando a consequente aplicação das penalidades previstas na 
cláusula oitava e, ainda, a rescisão do ajuste com fundamento no artigo 78 da Lei n° 
8.666/93. 

10.5. Caberá à Administração contratante decidir motivadamente entre a retenção de 
pagamentos para recomposição da garantia contratual ou a caracterização da inexecu ão 
contratual. 
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10.6. A devolução da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades previstas no 
artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

10.7. À CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe 
for devida pela CONTRATADA. 

10.8. A correção monetária da garantia prestada na forma de caução em dinheiro será calculada 
com base na variação de índice IPC/FIPE e, no caso de utilização de cheque, a data inicial 
da correção será a do crédito bancário. 

XI- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO 

11.1. Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea 
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa 
vencedora e CONTRATADA ao Presidente da Câmara Municipal, desde que 
acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido. 

XII - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO  

12.1 A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas na lei n° 8.666/93. 

§ 1°. O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, 
não cabe ao contratado direito a qualquer indenização. 

 

1 - CLAUSULA DECIMATERCEIRA - TERMO E CONDIÇOES GERAIS 

13.1. A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das 
especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, 
pois em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se 
de responsabilidade pela correta execução dos serviços. 

13.2. A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela 
assegurados neste contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou 
renúncia a qualquer desses direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo. 

13.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) dot  valor 
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inicial atualizado do contrato, na forma prevista no art. 65, inciso II da Lei n°. 8.666/93 e 
posteriores alterações. 

13.4. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja 
resultado de acordo entre as partes. 

W.GLAUSULKO—ÉGIMA 

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias 
de teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Simões Filho, 31 de agosto de 2020. 

Ctçt 	CIÁÁL.  / ., 

SILVER VIGILANCIA E SEGURAN A EIRELI - CONTRATADA 

Testemunhas: 

ia 	Lt) UU•-k 	Alux-my  
C.P.F:  

2'  Ivryr.... çi.titokoa. CIL COula.  
C.P.F: R6gg -5 CY5-0.3 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N° 019/2020. 

ITEM LOCAL DESCRIÇÃO DOS TURNOS 
No DE 

POSTOS 

VALOR V 
MENSAL 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 

Câmara 	Municipal 	de 
Simões 	Filho — situada 
na Praça da Bíblia, s/n — 
Centro 	— 	Simões 
Filho/Ba. 

Postos 	de 	vigilantes 
desarmados, 	12 	horas 
diurnas de segunda à domingo. 

02 12.939,16 155.269,92 

Câmara 	Municipal 	de 
Simões 	Filho — situada 
na Praça da Bíblia, s/n — 
Centro 	— 	Simões 
Filho/Ba. 

Posto de vigilantes armados, 
12 horas noturnas de segunda 
à domingo. 

01 7.915,61 94.987,32 

TOTAL DO ITEM 01 250.257,24 

ITEM 
LOCAL 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS/DIÁRIAS 

No 
ESTIMADO 

D E DIÁRIAS 
(12h) 

(anual) 

VALOR 
POR 

DIÁRIA 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

02 

Câmara 	Municipal 	de 
Simões 	Filho — situada 
na Praça da Bíblia, s/n — 
Centro 	— 	Simões 
Filho/Ba. 

Prestação 	EVENTUAL 	de 
serviços 	de 	vigilância 
desarmada nas dependências 
da Câmara durante as sessões 
ordinárias, 	extraordinárias, 
audiências públicas e eventos. 
Os serviços serão executados 
por 	profissionais 	da 
CONTRATADA 	que 	serão 
convocados, 	conforme 	as 
necessidades 	 da 
CONTRATANTE. 204 215,64 43.990,56 

TOTAL DO ITEM 02 43.990,56 

Valor global (ITEM 01 + ITEM 02): R$ 294.247,80 (duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e sete 
reais e oitenta centavos). 
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PROCURAÇÃO 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o Senhor ALCIR DA 
CONCEIÇÃO MARINHO, brasileiro, casado, administrador, portador do Registro de 
identidade n° 13.626.391-76, expedido pela SSP/BA, devidamente inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia, sob o n° 181.363.540-49, 
residente à Rua Silveira Martins, 150, Condomínio Pomar do Cabula, Apto. 902, 
Salvador — Bahia, corno nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes 
para praticar todos os atos relativos a procedimentos licitatórios, bem como junto 
aos órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais, Empresas de Economia Mista 
e Autarquias, conferindo-lhe poderes para: apresentar contra razões; assinar 
contratos; assinar documentos e declarações; negociar preços e demais condições; 
confessar; firmar compromissos ou acordos; receber e dar quitações e praticar 
todos os demais atos para o fiel cumprimento desta outorga. 

Lauro de Freitas, BA., 05 de Junho de 2020 

SILVE._ vIGILANCIA E SEGURANÇA EIREL1 
CNPJ.: 25.109.563/0001-43 

CÁTIA FIGUEIREDO BARRETO 
SÓCIA 

CPF.: 677.927.745-20 
RG.: 0575480726 SSP/BA 

.4* 
s 

V*" POPV,  AX~R. 	
AO. Octévio Mangabeira, 6929 
Multlahop 201A - Boca do filo 
Salvador- BA - Fone: (71)3012-6018 

Reconheço POR i0iÉi.i.ticiDApe a(s) 1heit/t.)ãll'i.,1,4t. - 

CATI.k. 
E' I GI'l REDO ' BÁP;RET O . . . ... , . . . . .'.\!-! . . ; . . . ,. .•.., , , 

'N 	S—ãV:ati.  ... r. 	• -"'' ''',J '‘'.i'n'tio .c.ii;:i020 	:: . 155 	. 
EinT,. 	: 	da Verdade.  
l' ÁYSSA BÁL al N O ARAS:,11E4 "Sirr,tri; A '; .ini Ç,Iá:¡.510 
Seio: 1597.AC1433à3-0  - Valot: RS 5.20 , 	, 
Çonitilte em: 
'vomwá'ha. us.bilautenticidade 

Rua do Paço, 335 — Lot. Jardim Pérola Negra Lote 17 — Qd. 02 — ltinga 
Lauro de Freitas — BA / CEP.: 42.738-215 

E-mail: sihiervigilancia@outlook.com  
Tel.: 71 3024-6129 — 99648-8791 
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